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Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA
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AKTUÁLNÍ PUBLIKACE
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REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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Poznámky a zdroje:

ROZHOVORY

EVA ECKERTOVÁ, PhD.

Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009

VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává PPC FF UP v Olomouci v rámci 
Rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ (www.vsporadenstvi.cz). 
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.
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Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
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Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA
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Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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Poznámky a zdroje:

ROZHOVORY

EVA ECKERTOVÁ, PhD.

Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009

VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává PPC FF UP v Olomouci v rámci 
Rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ (www.vsporadenstvi.cz). 
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA
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REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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Poznámky a zdroje:

ROZHOVORY

EVA ECKERTOVÁ, PhD.

Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009

VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává PPC FF UP v Olomouci v rámci 
Rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ (www.vsporadenstvi.cz). 

Redakce: Mgr. Diana Hověžáková, Mgr. Iva M. Tahová. Překlady: Mgr. Martin Kolář, Mgr. Iva M. Tahová. 
Gra�ka: Bc. Petr Macháček. | Adresa redakce: PPC FF UP v Olomouci, Wurmova 7, 771 80 Olomouc  
E-mail: ppc@upo.cz | Telefon: +420 585 633 250/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DOBRÁ PRAXE



VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA
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Festival vzdělávání dospělých AEDUCA

Výroční konference NACADA
(Národní asociace akademického poradenství, USA)

Konference „Vysokoškolské poradenství versus
 vysokoškolská pedagogika“

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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Poznámky a zdroje:

ROZHOVORY

EVA ECKERTOVÁ, PhD.

Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009

VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává PPC FF UP v Olomouci v rámci 
Rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ (www.vsporadenstvi.cz). 
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E-mail: ppc@upo.cz | Telefon: +420 585 633 250/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DOBRÁ PRAXE



VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP

OBSAH

VÝSTUPY PROJEKTU

DOBRÁ PRAXE

REPORTY Z AKCÍ PRO PORADCE

ROZHOVORY

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUALITY

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

Kurz pro vysokoškolské poradce
Individuální supervize 

Eva Eckertová - Poradenství na Connecticut College
Jana Pačinková – Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich 
rodiny 

Seminář Kariérové poradenství – Cross Border 
IAEVG International Conference 2009 ve Finsku
Národní cena kariérového poradenství 2009

Právní poradenství na vysokých školách – právní kliniky

7
8
8

Nový diagnostický nástroj kariérního poradenství9

10
11
11

„Management osobního rozvoje“ Eva Bedrnová a kol.
„Psychologické poradenství pro partnery a rodiny“ Elena Pavluvčíková
„Profesionalizace kariérového poradenství“ CEDEFOP

1
2

12

2

4
6

Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími
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odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.
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bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA
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AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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Poznámky a zdroje:

ROZHOVORY

EVA ECKERTOVÁ, PhD.

Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009

VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává PPC FF UP v Olomouci v rámci 
Rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ (www.vsporadenstvi.cz). 
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
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University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
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chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
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bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA
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Festival vzdělávání dospělých AEDUCA

Výroční konference NACADA
(Národní asociace akademického poradenství, USA)

Konference „Vysokoškolské poradenství versus
 vysokoškolská pedagogika“

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009

VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává PPC FF UP v Olomouci v rámci 
Rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ (www.vsporadenstvi.cz). 
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA

...více na str. 12

Ostatní akce

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA

Výroční konference NACADA
(Národní asociace akademického poradenství, USA)

Konference „Vysokoškolské poradenství versus
 vysokoškolská pedagogika“

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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EVA ECKERTOVÁ, PhD.

Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009

VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává PPC FF UP v Olomouci v rámci 
Rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ (www.vsporadenstvi.cz). 
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA

...více na str. 12

Ostatní akce

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA

Výroční konference NACADA
(Národní asociace akademického poradenství, USA)

Konference „Vysokoškolské poradenství versus
 vysokoškolská pedagogika“

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009
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Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává PPC FF UP v Olomouci v rámci 
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA

...více na str. 12

Ostatní akce

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA

Výroční konference NACADA
(Národní asociace akademického poradenství, USA)

Konference „Vysokoškolské poradenství versus
 vysokoškolská pedagogika“

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA

...více na str. 12

Ostatní akce

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA

Výroční konference NACADA
(Národní asociace akademického poradenství, USA)

Konference „Vysokoškolské poradenství versus
 vysokoškolská pedagogika“

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA

...více na str. 12

Ostatní akce

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA

Výroční konference NACADA
(Národní asociace akademického poradenství, USA)

Konference „Vysokoškolské poradenství versus
 vysokoškolská pedagogika“

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`

1

2

3

4

5

Poznámky a zdroje:

ROZHOVORY

EVA ECKERTOVÁ, PhD.

Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA

...více na str. 12

Ostatní akce

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA

Výroční konference NACADA
(Národní asociace akademického poradenství, USA)

Konference „Vysokoškolské poradenství versus
 vysokoškolská pedagogika“

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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VYSOKOŠKOLSKÉ
PORADENSTVÍ
AKTUÁLNĚ

v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“

06/2009Zpracoval tým Profesně poradenského 
centra Filozo�cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci

ČÍSLO 3 

Vážení čtenáři,

jsme potěšeni, že i v roce 2009 vám můžeme nabídnout další číslo našeho newsletteru, který vydáváme druhým rokem v rámci rozvojového 
projektu MŠMT ČR  „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“. 

Toto číslo, které se k vám nyní dostává, přináší především reportáže ze zajímavých akcí pořádaných pro vysokoškolské poradce a další odborníky, 
upoutávky na nové akce, dále inspirativní rozhovory, doporučení odborné literatury apod. Věříme, že vám newsletter přinese zajímavé a podnětné 
informace. Případné ohlasy, podněty a příspěvky do dalšího čísla velmi uvítáme.

Tým Profesně poradenského centra FF UP
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Nový web projektu „Rozvoj vysokoškolského 
poradenství v ČR“

AKTUALITY

VÝSTUPY PROJEKTU

KURZ PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PORADCE

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností v každé profesi, u vysokoškolských poradců to platí v dvojnásobné míře. Z průzkumu vysokoškolských 
poradenských pracovišť, který byl realizován v roce 2008 Univerzitou Karlovou, vyplývá, že pracovníci VŠ poraden dbají na své vzdělávání, i když 
převažuje vzdělávání nárazové, příležitostné, tedy nesystematické. Důvodem toho může být i omezená studijní nabídka.

Kurz pro vysokoškolské poradce zaplňuje do určité míry tuto mezeru. Cílem kurzu je aktualizovat poznatky, rozšířit přehled vysokoškolských poradců 
o příbuzných druzích poradenských služeb, procvičit vybrané dovednosti.

První část kurzu – jarní cyklus přednášek – byla zaměřena na problematiku psychologického poradenství a témata zaměřující se na cíle 
vysokoškolského poradenství obecně. 

V podzimním cyklu přednášek budou probírána témata studijního poradenství (např. prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží, adaptace 
na VŠ způsob studia, efektivní studijní styly, metody pro zefektivnění studia, tutorský systém jako metoda podpory studentů VŠ, koučování a jeho 
využití v práci VŠ poradce a další). Přednášky ze speciálního poradenství zahrnují témata z problematiky studentů se speciálními potřebami i další 

témata (podpora studentů se zrakovým postižením, podpora studentů se sluchovým postižením, podpora studentů  se speci�ckými poruchami učení, 
problematika tzv. sekt). Profesní poradenství se zaměří na aktuální tematiku trhu práce (politika zaměstnanosti, profesní poradenství a práce
s klientem, diagnostika profesních předpokladů, řízení profesního poradenství atd.)
Podzimní cyklus kurzu bude probíhat od 21.9. 2009 do 27.10. 2009.
Podrobné informace a registrace budou zveřejněny 15. července 2009 na adrese: http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/.

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Informačně-poradenské centrum
PhDr. Hana Urychová
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz

Díky projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ mají vysokoškolští poradci v tomto roce možnost využít bezplatnou individuální supervizi.
Supervize je určena všem poradcům kteří pracují s klienty, bez ohledu na kvali�kaci.
Supervize je jednou z metod řízení, vzdělávání a podpory, která pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli
pracovník – klient – profesionální role – instituce.

Cílem této nabídky je zavedení systematizované supervize v oblasti vysokoškolského poradenství jako prevence vyhoření vysokoškolských 
poradenských pracovníků. V průběhu supervizního setkání se poradci aktivně zapojí se svým aktuálním případem/příběhem z praxe. Sezení trvá asi 
hodinu, případně je možné se dohodnout na dalších sezeních.

Přihlášku na supervizi a podrobnější informace najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců http://www.asociacevsp.cz/aktivity.  

Zdroj: http://www.asociacevsp.cz

PhDr. Hana Urychová, Informačně-poradenské centrum UK v Praze

Soňa Matochová
 studentka 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci

INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Vysokoškolské právní vzdělávání v ČR 
Propojení teoretických znalostí s možností uplatnit je v praxi během studia je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s právnickým 
vzděláváním v ČR. Stěžejní je pak především otázka, zda jsou právnické fakulty dostatečně orientovány na praxi. Přestože hlavním cílem právnické 
fakulty je připravit absolventa na povolání právníka, s praxí se většina studentů setkává až po absolvování studia. Během přípravy na právnické fakultě 
si studenti osvojí určité penzum teoretických znalostí, nezbytných pro pochopení dané právní problematiky. Ovšem bez možnosti bezprostředně 
uplatnit teoretické znalosti v rámci konkrétního případu čerstvý absolvent v mnoha případech jen obtížně aplikuje nabyté znalosti v praxi. 
 
Praktické metody a jejich obecná charakteristika
Praktické metody využívané v rámci právnického vzdělávání se liší především mírou aktivního zapojení studentů a způsobem, jakým mají možnost 
poznatky aplikovat. Praktická výuka začíná již u interaktivních forem výuky, kdy například studenti v rámci diskusní skupiny řeší konkrétní příklad. 
Seznámit se s praxí mohou studenti také díky předmětům vedeným externími vyučujícími, působícími jako odborníci v praxi. Mezi metodami 
vyžadujícími již samostatné uvažování o právním problému a aktivní přístup se pak objevuje například zapojení studentů do výuky na středních nebo 
základních školách v podobě tzv. street law, kdy studenti práva pro žáky organizují programy zaměřené na výuku základů práva. Mezi další interaktivní 
metody pak patří například tzv. moot court, tedy simulovaný soudní proces či koncept právních klinik. 

Praktické formy výuky se tedy zaměřují mimo jiné na posílení interaktivních metod, kdy spolu aktivně spolupracují studenti a pedagogové. Tento 
způsob výuky umožňuje pedagogům silnější zpětnou vazbu, mohou snadněji zjišťovat, jaká je úroveň znalostí studentů a jak se orientují v jednotlivých 
odvětvích práva. Studenti jsou více motivováni, vidí-li reálné využití svých poznatků. Motivační faktor hraje svou roli především tam, kde si mohou 
studenti zvolit oblast svého zájmu. Například prostřednictvím volby zaměření kliniky má student možnost pro�lovat se již během studia na vybraný 
právní obor. 

Model právních klinik a klinického vzdělávání  jako jedna z forem praktické výuky
Již název právní klinika (legal clinic) evokuje jistou podobnost s klinikami lékařskými, které zprostředkovávají trénink a nácvik dovedností studentům 
lékařských fakult. Model právních klinik představuje jednu z forem právního vzdělávání, která je zaměřena především na využívání interaktivních 
metod při praktické výuce. Právní kliniky tak umožňují nácvik právnických dovedností, a tím i větší připravenost absolventů na praxi. 

Mezi různými formami klinik rozlišujeme, zda jde o kliniku simulovanou (simulation clinics) nebo pracující s reálnými klienty a reálnými případy (live 
client clinics). Simulované kliniky představují vzdělávací prostředí, které si klade za cíl simulovat některé aspekty a zkušenosti z praxe. Cílem dobře 
připravené simulace je vytvořit reálné a dostatečně složité problémy, díky kterým studenti získávají reálnou představu o řešení případů v praxi, a to jak 
z hlediska technických znalostí a dovedností, tak i kon�iktů a nejistoty, které často doprovázejí profesionální práci. Příkladem takového programu ve 
Velké Británii je právní studijní program na University of Warwick či právní kurs na University of West of England. Kliniky se mohou věnovat obecnému 
poradenství, nebo se specializovat na určité právní oblasti. Činnost kliniky může být zajištěna přímo pedagogy konkrétní fakulty nebo externími

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH – PRÁVNÍ KLINIKY

odborníky, může se lišit organizace a systém fungování či míra supervize pedagogů, kteří mají na starosti odborný dohled nad poskytováním rad 
studenty. 

Historie právních klinik1

Přestože v kontextu současného právního vzdělávání působí model právních klinik jako určité novum, v USA vznikl první projekt právní kliniky již na 
počátku 20.století. Tehdy několik amerických právnických fakult založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jejichž činnosti se účastnili také 
studenti.

První klinika právní pomoci fungující přímo v rámci univerzity vznikla v roce 1931 na Duke University v Durhamu ve státě North Carolina. Během 60. 
a 70. let 20. století pak docházelo postupně k rozšiřování klinického vzdělávání a na konci 70. let bylo již zakotveno v osnovách většiny právnických 
fakult v USA.2  Jako model právního vzdělávání se kliniky šířily do dalších zemí, takže nyní se můžeme setkat s klinickým právním vzděláváním v Jižní 
Americe, Africe, Austrálii i Asii. V Evropě jsou pak právní kliniky nejvíce rozšířeny ve Velké Británii, kde hrají důležitou roli v systému právního 
vzdělávání. 3

Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Právní kliniky v 90. letech minulého století pronikly i do systému vzdělávání na právnických fakultách střední a východní Evropy. Právní klinika na 
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PF UP) představuje jednu z prvních právních klinik ve střední Evropě. Byla založena v roce 
19964 a její činnost byla po několikaleté přestávce obnovena v roce 2002. Od roku 2006 se podařilo kliniku inovovat díky projektu „Rozvoj praktických 
forem výuky na PF UP“, který byl spolu�nancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V současné době zajišťuje 
�nancování právních klinik již ze svého rozpočtu přímo právnická fakulta.  Jako hlavní cíl projektu bylo stanoveno posílení praktických aspektů výuky 
povinných předmětů, zavedení nového povinného předmětu Kurz právnických dovedností a nových předmětů právních klinik. Projekt zahrnující 
formy praktické výuky je tak bezprostředně zaměřen na kvalitnější profesní přípravu absolventů. 

Kliniky
Při zavádění klinických forem právního vzdělávání na PF UP byla jako inspirace využita koncepce fungování právních klinik v angloamerickém 
systému common law. Zkušenosti spojené s klinickým vzděláváním mající své kořeny v USA a Británii však nemohly být jednoduše převedeny do 
českého právního prostředí. Právní kliniky tak byly koncipovány s ohledem na odlišnosti vyplývající z rozdílného systému českého právního 
vzdělávání a kulturního prostředí. 5 

Realizace projektu se zaměřila na inovaci obecně zaměřené právní kliniky (Studentské právní poradny) a Administrativně právní kliniky, nově byly 
zavedeny předměty: Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, Lidskoprávní klinika, Právní klinika práva elektronických komunikací, Právní 
klinika malého podnikání a neziskového sektoru a Mezinárodní arbitráž. Předměty právních klinik jsou určeny studentům 3.-5. ročníku, kteří si dle 
obsahového zaměření zvolí kliniky nejlépe odpovídající jejich profesní pro�laci a oblasti zájmu. Přestože studenti samostatně analyzují případ, 
hledají jeho řešení a vypracovávají potřebné právní dokumenty, nezastupitelná je úloha garanta sekce, který studentům poskytuje rady při práci na 
případu a umožňuje využít jeho praktických zkušeností.

Charakteristická je pro kliniky výuka realizovaná prostřednictvím praktických případů, jedná se buď o simulovanou výuku, nebo o řešení případů 
reálných klientů. Vždy jde o výuku pod dohledem supervizora, tedy pedagoga PF UP nebo jiného externího odborníka. Z hlediska profesní přípravy 
je stěžejní procvičování dovedností, jako je například vedení pohovoru s klientem (interviewing), založení a vedení spisu, postupy při analýze 
právního případu a řešení (problem-solving), prezentační a komunikační dovednosti využívané při poskytování právního poradenství a tvorbě 
právních dokumentů.

V rámci právních klinik na PF UP jsou jednotlivé metody praktické výuky nejintenzivněji realizovány v rámci Studentské právní poradny (dále SPP), 
která je tzv. live-client právní klinikou. Je tedy založena na řešení konkrétních případů reálných klientů, kteří se na SPP obrátí s žádostí o pomoc
a právní radu. SPP poskytuje pod záštitou PF UP bezplatnou odbornou pomoc nemajetným klientům, kteří ze sociálních, �nančních či jiných důvodů 
nemají přístup k placené právní pomoci. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jde o jeden z dalších významných aspektů fungování právních 
klinik, které rozšiřují spektrum dostupnosti právní pomoci i pro tzv. znevýhodněné osoby, kterým �nanční či jiné překážky omezují či znemožňují 
získání právního poradenství. 

Kurz právnických dovedností
Kurz právnických dovedností (dále KPD) byl od akademického roku 2007/08 zaveden jako další z forem praktické výuky pro studenty 2. ročníku 
magisterského studijního programu. Předmět je zaměřen na komplexní rozvíjení praktických právních dovedností, které bude mít budoucí absolvent 
právnické fakulty možnost využít ve všech právnických profesích. KPD tak přirozeně doplňuje výuku ostatních předmětů hmotného a procesního 
práva. 

Obsahově KPD zahrnuje široký okruh témat, která souvisí s profesní přípravou. Studenti si osvojují především komunikační, prezentační a analytické 
dovednosti v rámci jednotlivých prakticky využitelných témat. Jedná se především o témata spojená s profesní etikou a odpovědností při výkonu 
právnického povolání, získávání právních informací, psaní právních textů, osvojení si základů právního jazyka, dále potom o dovednosti zaměřené na 
to, jak analyzovat a řešit případ, efektivně prezentovat, komunikovat, přistupovat k získávání informací od klienta v rámci právního poradenství. 
Zdaleka se tedy nejedná jen o dovednosti pro povolání advokáta, ale obecně využitelné dovednosti. 

V rámci systému právního vzdělávání na českých vysokých školách představuje KPD svou obsahovou náplní zcela ojedinělý předmět. Povinný 
předmět KPD se zaměřením na speci�cké právní, ale i obecně využitelné dovednosti se stal vůbec prvním podobným předmětem vyučovaným na 
právnických fakultách v ČR. 

Praktické formy výuky a jejich význam pro profesní přípravu studentů právnických fakult
Praktické formy výuky představují jeden z moderních přístupů k vzdělávání, který klade důraz nejen na samotné praktické metody a jejich využívání 
ve výuce, ale dotýká se také vztahu pedagoga a studenta. Oproti tradiční audiovizuální výuce studenti získávají širší prostor pro pochopení poznatků 
a práce pedagoga se stává efektivnější. Zavádění praktických metod do výuky umožňuje studentům aktivně zpracovávat informace a najít k dané 
problematice bližší vztah. Důležitým faktorem při studiu je také motivace, která se může snižovat u studenta zahlceného teoretickými poznatky

Mohla byste ve stručnosti představit Connecticut College (CC)?

Connecticut College je soukromá škola pro necelé dva tisíce studentů, tzv. residential college, 
kde studenti nejen studují, ale i bydlí (ti starší si však někdy pronajímají byty v přilehlém 
městečku Nový Londýn, ve kterém je college situována, i když ve skutečnosti je od něj zcela 
izolována, postavena na kopci nad městem, představuje geogra�cky i kulturně ucelený
a samostatný prostor). College poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání pro studenty ze 
zámožnějších rodin, většinou z východního pobřeží, ale se zastoupením studentů všech 
sociálních vrstev a amerických států a se značným počtem studentů ze zahraničí. Připravuje 
studenty na pobakalářské studium všech směrů.

Jak funguje poradenský systém na CC či dalších školách typu college (tzn. školách, které 
připravují své studenty na další studia či na vstup do praxe)?

Poradenství je systematicky propojené se studiem od chvíle, kdy se student na college zapíše. 
Ještě než se objeví na hodinách, dostává přes léto nejrůznější materiály od děkanů 
o poskytovaných poradenských službách akademických, psychologických a profesních, 
a profesoři sami se o něm prostřednictvím Admissions o�ce, která má své poradce, dozví. Celý 
týden v srpnu před zahájením výuky je věnován zapojování nově přijatých studentů do života 
college, seznamování se s akademickým prostředím, profesory, možnostmi mimoškolního 
vyžití, duchovním zázemím apod. Poradenství má své regule, ale zároveň je ponechán prostor 
pro osobní navazování kontaktů a setkávání profesorů se studenty, na které se klade značný 
důraz. College dokonce do určité výše dotuje společná posezení u stolu, ať už v domácím 
prostředí u profesora nebo v restauraci.

Jsou přístupy a nabízené služby odlišné od těch, které pak poskytují univerzity?

College je soukromá, elitní, vybírají si ji rodiče i studenti, kteří však musí splnit přísná 
akademická měřítka. Osobní kontakty profesorů a studentů mimo hodiny, kdy student může 
nahlížet do výzkumu profesora a časem se i na něm podílet, seznámit se s jeho rodinou apod., 
jsou pro zájemce o studia u nás přitažlivé. Určitě poskytujeme víc, než bývá běžné a možné na 
větších školách a státních univerzitách, a také proto se k nám studenti hlásí.

Jaké typy poradenství CC studentům nabízí? Které z nich je nejvíce akcentováno?

Nejdůležitější je poradenství  akademické, ale poskytuje se i psychologické, duchovní, profesní – příprava resumé, cesta do života, výběr dalšího 
studia a povolání apod.

Má každý vyučující na CC zkušenost s poskytováním poradenství pro studenty? 

Všichni profesoři jsou do něj zapojeni, pro nové nebo ty, kteří přešli z jiných škol, máme přípravné semináře, oblíbený je i systém, kdy si zkušení 
kolegové berou záštitu nad nově příchozími. V období volna se konají několikadenní semináře pro všechny, nepovinné, ale hojně navštěvované, kdy 
se seznamujeme s novými přístupy k poradenství, zkušenostmi z jiných škol, ale hlavně se dělíme o vlastní zkušenosti ze studentského poradenství, 
s prací se studenty na hodinách a ve svých kancelářích, s přístupem ke studentům z atypického prostředí apod.

Existují pevné standardy upravující požadované vzdělání a praxi poradců?  A jak je toto řešeno v případě pedagogů, kteří poskytují 
poradenství okrajově jako součást svého pedagogického úvazku? Procházejí určitými školeními?

Dosud jsem mluvila hlavně o poradenství, které je samozřejmou náplní práce každého VŠ profesora, školeného praxí a normami college, 
de�novanými v Academic Advising Handbook a vycházejícími z norem National Academic Advising Association (NACADA).

Které poradenské služby jsou studenty CC nejvíce vyhledávány? Jedná se vždy o bezplatné poradenství? 

Akademické, ať už od poradců z řad profesorů nebo spolužáků, ale také služby „ counselling“. Veškeré poradenství je sice bezplatné, ale školné na naší 
college patří k nejvyšším v USA.

V čem jsou služby counselling jiné než akademické poradenství?

Studenti chodí hlavně za námi, za profesory, a to v průběhu celého studia, ale v různých fázích studia také musí zavítat mezi profesní poradce, kteří 
jim pomáhají s přípravou resumé, vlastně ho 4 roky s nimi staví online, hovoří s nimi o jejich silných stránkách a slabinách, radí, jak si hledat stáže
a graduate school, jak vyhledávat případné zaměstnavatele apod. Student se prakticky neobejde bez profesního poradenství, svět mimo college je 
složitý a my se všichni snažíme do něj studenta uvést, aby uspěl, byl spokojen a chtěl dál se svou college spolupracovat. Právě úspěšní absolventi jsou 
nejlepšími poradci studentů – studenti k nim mají přístup online, absolventi jsou zváni na college, aby promluvili o svém studiu a práci po 
absolvování college. Webové stránky college usnadňují komunikaci studentů s profesory a absolventy, vyzdvihují činnost a úspěchy profesorů, 
studentů i absolventů.

Všechny poradenské služby jsou pro studenta bezplatné, ať akademické, profesní nebo „counselling“ – psychoterapeutické, které poskytují speciálně 
školení odborníci. Studenti je vyhledávají, když naráží na nejrůznější úskalí v osobním a rodinném životě (stesk po domově, stres ze studia, vedení 
samostatného života mimo rodinu, kon�ikty se spolužáky apod.).

Z Vaší přednášky na kurzu pro VŠ poradce jste zmínila Writing Center. Jaké je na college jeho poslání?

Writing Center vede studenty k tomu, aby se naučili písemně vyjadřovat v různých akademických situacích. Zároveň učí profesory, jak učit studenty 
lépe psát, a školí studenty, aby mohli pomáhat psát svým spolužákům. Organizuje semináře pro studenty i profesory a poskytuje soukromá sezení, 
kdy je student cíleně veden k přepsání práce, důkladnějšímu zpracování materiálu a schopnosti podat své znalosti tak, aby to odpovídalo 
akademickým normám v kurzech.

U českých studentů přece jen není o  poradenské služby tak velký zájem. Někteří z nich vidí jejich využívání jako projev vlastní 
nedokonalosti. Jaký je Váš názor? Proč myslíte, že např. v USA je tomu jinak?

To má v USA pevné kořeny, neexistuje univerzita bez zakotveného poradenství, které vlastně poskytují již „high schools“. Studentovi poradenství 
usnadňuje život, nemusí se sám prokousávat tím, co prožívají všichni studenti. Úskalí je v životě každého studenta až dost, tak proč mu neusnadnit 
přechod z high school a zároveň z rodiny do zcela nového a náročného prostředí, proč ho nevést, aby se tím víc mohl soustředit na akademickou 
práci samotnou? V prostředí naší college se také zároveň neustále usiluje o stmelení populace v akademickou obec, která se setkává v nejrůznějších 
situacích a neustále tak vytváří kodex chování a stanoví normy akademické a jiné spolupráce.

Vidíte rozdíl mezi fungováním středních a vysokých škol v USA a v ČR na poli poradenství?
Proč je dle Vašeho názoru v USA dáván poradenství mnohem větší prostor např. v porovnání s ČR?

Student by neměl služby hledat, měly by být samozřejmě propojeny s jeho činností na univerzitě, neustále snadno dostupné a příjemné. Poradci by 
toho měli vědět hodně a šetřit tak studentovi čas. Jakmile se o tom přesvědčí pár studentů, přeskočí to jako jiskra a další začnou chodit také.

Vracíte se zpět do České republiky. Jaké jsou Vaše pracovní plány? Budete se i zde věnovat poradenství pro studenty? 

Chci učit studenty i kolegy v nejrůznějších kurzech o tom, jak funguje jazyk, protože jsem lingvistka, a setkávat se s nimi, to dělám nejraději a to mi 
jde nejlépe ze všeho. Jsem ale otevřená spolupráci v různých oblastech a těším se na ni. Musím se také sama nejdříve důkladně seznámit 
s poradenskými metodami a systémem vzdělávání v ČR a pak přiložit ruku k dílu, kde bude třeba. Konkrétní náplní mé práce bude také vybudování 
nového programu pro americké studenty v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy na UK.

Program Vaší organizace „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ získal národní cenu kariérového 
poradenství 2009. Na koho je program zacílen?

Cílem poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením, zvýšit počet a udržitelnost mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu a celkově přispět
k jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu.
Poradenští pracovníci řeší přechod, zvýšení šancí a následné udržení mladých Romů v sekundárním vzdělávacím cyklu. Vychází z předpokladu, že 
správná volba budoucí profesní orientace může zamezit předčasnému ukončení studia a naopak vést k jeho úspěšnému dokončení. Úspěšným 
ukončením studia se pak následně zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Jedním z cílů, které by proto mělo sledovat počáteční vzdělávání, 
nepochybně je připravit mladé lidi tak, aby získali dobré předpoklady pro celoživotní zaměstnatelnost, a nastavit taková opatření, která pomohou 
omezit možné rizikové faktory s tím související.

Individuální poradenství
Individuální poradenství je určeno zejména pro romské klienty druhého stupně základních škol, studenty jakéhokoliv typu navazujícího studia, pro 
klienty, kteří předběžně ukončili vzdělávací proces a dospělé klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání. Dle věku je uzpůsobena forma a metoda 
jednání s klientem. 

Skupinové poradenství
Skupinové lekce jsou určeny zejména pro romské žáky 6. – 9. tříd základních škol. Oslovovány byly spřátelené školy a základní školy s větší 
koncentrací romských žáků. Významnou složkou poradenství pro volbu školy jsou skupinové poradenské lekce pro žáky 6. - 9. třídy ZŠ. 

Mohla byste stručně popsat koncept tohoto programu? Jaké poradenské a vzdělávací aktivity program zahrnuje/nabízí? 

Základem poradenských služeb pro volbu školy je realizace skupinových zážitkových lekcí pro žáky základních škol, které jsou tématicky zaměřeny 
na volbu školy a budoucího profesního uplatnění a s nimi spjaté individuální poradenství pro žáky ZŠ a klienty IQRS. Mezi další nabízené služby patří 
školní problematika žáka – prospěchové, výchovné a jiné problémy, které se společně s klientem a jeho rodiči snažíme řešit a předcházet jim. 
Spolupracujeme se školou v otázkách přípravy žáka na navazující studium i samotného výběru typu školy a oboru. Méně častými případy jsou 
přestupy žáků na jinou základní školu či jiný typ studia. V rámci poradenství pro volbu školy konzultujeme s klienty možnost soustavné přípravy do 
školy a na přijímací zkoušky, tato aktivita probíhá v rámci doučování v IQRS. Klientům individuálního poradenství nabízíme možnost pomoci při 
vyplňování přihlášky na zvolenou školu, individuálně konzultujeme možnost zprostředkování stipendia. Poradenští pracovníci navštěvují veletrhy 
středních škol, jsou v kontaktu se středními školami a učilišti i informačními středisky úřadu práce. Klienty informujeme o akcích pořádaných 
poradenskými centry a dni otevřených dveří jednotlivých škol. Jsou poskytnuty relevantní informace o navazujícím vzdělávání, přehled 
o jednotlivých školách a o oborech, v poradně jsou jim k dispozici materiály - informační příručky, propagační brožury a letáky jednotlivých škol. Pro 
klienty poradny IQRS jsou pořádány besedy a semináře, které se zaměřují na vzbuzení zájmu a vlastní motivace klienta v oblasti dalšího vzdělávání 
a pořádány exkurze na různé typy pracovišť. Každoročně probíhají víkendové pobyty se zaměřením na volbu budoucí školy. 

V čem myslíte, že se Vaše aktivity liší od služeb, které jsou běžně nabízeny jinými organizacemi stejné cílové skupině?

Cílené poradenské aktivity pro volbu navazujícího studia pro romské žáky probíhají jen na základních školách formou diskuzí s výchovným poradcem 
dané školy nebo v předmětu volba povolání, který je začleněn do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Výhodou poradenských aktivit, 
které nabízí naše nezisková organizace, může být zejména to, že klienti mají možnost konzultovat svoje budoucí profesní uplatnění v neformálním 
prostředí mimo školu, poradenští pracovníci si také často domlouvají schůzku s klientem přímo v jeho rodině, kde celou problematiku mohou 
konzultovat s rodiči. K pozitivním aspektům poradenské činnosti probíhající mimo školu patří také fakt, že mnoho klientů se s poradenskými 
pracovníky dobře zná z jiných aktivit nabízených pedagogickým programem – aktivity nízkoprahového zařízení, víkendové pobyty, tábory, 
volnočasové akce pro klienty, tudíž je mezi nimi navázána velké míra důvěry a empatie, která je nedílnou částí poradenského procesu. Také časová 
dotace poradenské intervence je přizpůsobena potřebám jednotlivých klientů a jejich rodinám. Témata a techniky používané na skupinových 
lekcích, které probíhají na základních školách od 6. – 9. tříd, jsou zpracovány tak, aby byly pro klienty zábavné a přínosné, vycházejí z principů 
osobnostní výchovy a opírají se o dramatické a arteterapeutické techniky, které si kladou za cíl podporovat kreativitu a individualitu každého žáka.

Jak propagujete tento program/jak se o něm potenciální klienti dozvídají?

Formou informačních letáků o poradenských aktivitách, který je doplněný konkrétními informacemi i o jiných aktivitách pedagogického programu 
IQRS.  Informační leták je zájemcům o službu předáván při prvním kontaktu nebo v terénu, jsou také volně vyvěšeny na info-pointu na chodbě. Dále 
jsou umístěny na školách a institucích, které případní zájemci o službu často navštěvují. Tyto instituce jsou informovány o našich službách a mohou 
na nás zájemce o službu odkázat. Formou aktivního vyhledávání a oslovování potenciálních zájemců o službu terénní formou. Předávání informací 
mezi klienty navzájem (jedná se o neformální informační systém v cílové skupině). 

IQ Roma servis má vlastní webové stránky www.iqrs.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace. Stránky určené pro mladé 
klienty, kde jsou vkládány informace pro klienty, videa z akcí, fotky z výstav atd. – www.jaktovidimja.cz. Dále využíváme odkazy na webových 
stránkách různých institucí. Odkazy na IQ Roma servis jsou na webových stránkách partnerských, spřátelených a spolupracujících organizací, či 
jednotlivců a donorů, a to i v zahraničí. Činnost pedagogického programu je také prezentována na akcích, které propagují IQ Roma servis (např. 
výstavy, vystoupení klientů). Akce jsou obvykle propojeny např. s distribucí propagačních letáčků   a pořádání komunitních akcí. Dále pořádáme 
prezentační akce na školách nebo v dalších institucích a akce v prostorách organizace pro zájemce (den otevřených dveří, akce pro pracovníky jiných 
NGO). Každoročně se také zpracovává analytická zpráva s obecnou charakteristikou programu, činností a výsledků, obsahuje i příklady dobré praxe. 
Zpráva o činnosti je doplněna fotogra�emi a grafy. Analytickou zprávu zpracovává administrativní oddělení  IQ Roma servisu.  Analytická zpráva je 
vydávána i v anglické verzi.

Eva Eckertová, PhD., se narodila v Praze. V USA 
vystudovala slovanské jazyky a literaturu na 
University of Michigan v Ann Arboru
a slovanskou lingvistiku na University of 
California, Berkeley. Americké studenty učí od
r. 1985 – nejdříve na University of Nebraska
a Trinity University v San Antoniu v Texasu a od
r. 1990 je profesorkou na Connecticut College, 
kde vyučuje lingvistiku, ruštinu a čestinu
(v letech 1995 až 2005 vedla oddělení 
slovanských studií). Zkoumala a psala 
o slovesném vidu a slovesech pohybu, 
v Nebrasce o českých enklávách a v Texasu 
o kontaktu češtiny s angličtinou a hřbitovech 
přistěhovalců. 
V současnosti se věnuje mezioborovým 
souvislostem jazyka a akulturace
v přistěhovaleckých komunitách, přistěho- 
valeckému tisku a problematice životas- 
chopnosti jazyka. V květnu 2009 vystoupila
v Praze na UK v rámci Kurzů pro VŠ poradce se 
svou přednáškou o fungování Connecticut 
College.

bez představy, jak je prakticky využít. Řešení příkladů z praxe či konkrétní případy reálných klientů, jako je tomu v případě právních klinik, mohou 
budoucím absolventům pomoci při profesní pro�laci. 
Dalším aspektem, o kterém můžeme v souvislosti s profesní přípravou budoucích právníků hovořit, je jejich hodnotová orientace a profesní etika, 
s jejímiž zásadami by měli být studenti seznámeni. Praktická výuka, tak jak byla nastíněna, by však nebyla zcela efektivní bez teoretických základů. 
Bez solidních znalostí práva by praktické metody ve výuce nemohly být plně realizovány. Klíčová je tedy vazba mezi teorií a praxí. A právě spojení 
teoretických znalostí společně s praktickou zkušeností může být základem efektivity výuky.   

Za spolupráci a pomoc děkuji Mgr. Věře Honuskové (PF UK), Mgr. Haně Lupačové (PF MU), JUDr. Veronice Tomoszkové a JUDr. Maximu Tomoszkovi 
(PF UP).

V půvabném historickém městě Tábor se ve dnech 19.-21.4. 2009 uskutečnil čtvrtý ročník Cross Border Semináře. Seminář rozšířil společnou 
česko-rakousko-slovenskou iniciativu center Euroguidance o další tři země (Maďarsko, Německo, Slovinsko). Seminář „Career Guidance Without 
Barriers“ byl tentokrát zaměřen na kariérní poradenství a jeho úlohu při překonávání překážek ve světě vzdělávání a práce. Toto aktuální téma 
přilákalo šedesát poradců ze sektoru školství, sektoru práce a třetího sektoru, experty i tvůrce politik. Sešli se tak zaměstnanci 
pedagogicko-psychologických poraden, akademických a výzkumných institucí (Filozo�cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Výzkumný 
ústav dětské psychologie a patopsychologie), zástupci z ministerstva a občanských sdružení (např. Athena – CZ, Rada pro poradenství v sociální práci 
– SK, Karriere Club – AT) a poradci z veřejných služeb zaměstnanosti všech zúčastněných zemí.

Začátek semináře patřil přednáškám z oblasti politik na evropské i národní úrovni. Úvodní řeč pronesl Jaroslav Matoušek z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, přičemž se v ní zaměřil na poradenství, jeho místo v koncepci celoživotního vzdělávání a implementaci do 
české praxe. Následovala prezentace Miku Launikari, zástupce CEDEFOP, o celoživotním poradenství v evropském kontextu, v níž představil iniciativy 
k překonání stále existujících bariér v oblasti poradenství a rovněž evropskou síť European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). 

Významnou a na praxi zaměřenou část semináře tvořilo devět workshopů, ze kterých si účastníci mohli dle zájmu vybrat tři, jelikož pokaždé probíhaly 
tři workshopy paralelně. Vedli je experti ze všech zúčastněných zemí reprezentující různé aktéry poradenství od soukromých společností přes 
neziskové organizace po státní služby zaměstnanosti. Díky tak široké skále odborníků pokrývali prezentované workshopy různé aspekty oblasti 
kariérního poradenství. Účastníci měli možnost dovědět se o specializovaných službách pro lidi se znevýhodněním (kariérní poradenství a zdravotní 
handicapy) a obeznámit se s projekty zaměřenými na speci�ka některých skupin občanů ve vztahu k trhu práce (neformální výuka a mentoring pro 
ženy, kariérní služby pro Romy, zvyšování zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením). Některé workshopy přinesly informace o teoretických
a politických východiscích kariérního poradenství. Mezi ně patřila například prezentace Tibora Bors Borbély-Pecze o metodologickém a teoretickém 
rozvoji kariérní orientace nebo informace o projektu Brain Drain Brain Gain. Velkému zájmu se těšily také workshopy zaměřené na poradenské 
metody – Workshop kariérního poradenství s praktickými nástroji, Aplikace internetového poradenství ve Slovinsku a Kariérní poradenství
s technikou „Barvy života“. 

Většina prezentací byla podnětem k zajímavým diskusím, přičemž mezinárodní účast významně obohatila debaty a vedla k výměně zkušeností
a poznatků ze zapojených zemí. Právě ve společných diskusích, které pokračovaly také po o�ciálním programu, v setkávání a navazování kontaktů 
spočívá přidaná hodnota tohoto semináře. Do popředí se tak dostává jedna z priorit sítě Euroguidance – podpora evropské dimenze v poradenství. 

Z hodnocení účastníků vyplývá, že by přivítali zejména možnost zúčastnit se více workshopů z nabídky. Zároveň však jejich vyjádření dokazují, že 
podobné akce pokládají za velmi užitečné a uvítali by další pokračování Cross Border semináře. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské 
děti, mládež a jejich rodiny. 
Poradenské služby IQ Roma servisu se zaměřují na populaci 
romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby 
zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, 
pracuje s jednotlivcem i se skupinou.

Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky 
identi�kovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně 
vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu 
navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních 
nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více 
motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi 
zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ 
profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního 
uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze 
začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou. 

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem 
znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti 
uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná 
se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i speci�ckým potřebám
a díky předpojatosti, obavám i malé informovanosti zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. 
Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství
v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění 
na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 
(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury). 

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb
s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního 
managementu, dostupnost služby apod. 

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá 
Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu. 

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice. 

Ve dnech 3. - 5. června 2009 proběhla konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (International Association for 
Educational and Vocational Guidance/IAEVG), která se konala ve Finsku na půdě Univerzity Jyväskylä. 

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. Pravidelně jedenkrát či dvakrát do roka pořádá konference, 
které jsou spolupořádány jednotlivými členy IAEVG, a to obvykle národními odbornými asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří 
vydávání odborného časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance), newsletteru, který je ke stažení na webových 
stránkách Asociace www.iaevg.org. Organizaci letošní konference ve Finsku zastřešila ve spolupráci s Asociací (IAVEG) Univerzita Jyväskylä, rovněž ve 
spolupráci s �nským Ministerstvem školství a Ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství.

Hesly tohoto ročníku konference IAVEG byly koheze, spolupráce a kvalita v poradenství. V hlavních prezentacích byla rovněž akcentována návaznost 
na tvůrce politik, v tom smyslu rovněž důraz na efektivitu poradenství a jeho dostupnost široké škále cílových skupin. V rámci seminářů byly 
diskutovány kognitivní teorie; posun od kariérového rozvoje ke koncepci life design; dále skupinové poradenství či zajištění standardizace a kvality
v oblasti poradenství. Workshopy otevřely následující témata: vzdělávání poradců - nedostatky v kontextu nabídky vzdělávacích programů
v zaměření na poradenství a evaluace ze strany jejich absolventů; ukotvení poradenství v národních politikách; aspekty diversity v poradenství 
(multikulturalita, gender a věk); ICT v poradenství; spolupráce poradenských subjektů atd.
 
Účastníci konference se do Finska sjeli ze cca 40 zemí celého světa, jejich počet přesáhl 350. Mezi prezentujícími byli především zástupci 
skandinávských zemí, USA, Kanady, Velké Británie, dále Itálie, Německa, Venezuely atd. Česká republika byla zastoupena jednou prezentací, a to 
týmem z Filozo�cké  fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla členěna do několika sekcí: 
1/ hlavní „key note“ prezentace, které byly určeny širokému publiku, tzn. všem participantům konference; 
2/ tematicky zaměřené semináře, které se obvykle věnovaly konkrétním teoretickým a metodickým otázkám, při kterých byli účastníci rozděleni dle 
preferencí do 3 až 4 skupin. 
3/ Dále se konal velký počet „orálních prezentací“, které poskytly prostor zástupcům jednotlivých zúčastněných zemí prezentovat své projekty či 
představit situaci na poli poradenství ve své zemi. Nevýhodou této sekce byl ale fakt, že všechny prezentace (cca 12 ve stejný čas) probíhaly 
simultánně, nebylo tedy možné zúčastnit se více prezentací najednou. V neposlední řadě je třeba také zmínit stálou sekci poster prezentací. Mezi 
vedlejší samostatně realizované subsekce je třeba ještě zařadit workshopy představující aktivity Euroguidance a činnost IAEVG. 

Hlavní čtyři key note prezentace byly prezentovány ze strany zástupců USA, Finska (2x) a Kanady. Celkově lze konstatovat určitou zkušenostní 
převahu anglicky hovořících zemí (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko), následovaných nordickou geogra�ckou oblastí. Při prezentacích byly mnohdy 
citovány výstupy z odborných časopisů, jejichž škála je např. v USA velmi pestrá (American Career Development Quarterly, Journal of Career 
Development, Journal of Career Assessment, Journal of Vocational Behaviour).

V rámci tematických seminářů bylo otevřeno několik velmi zajímavých, podnětných a živých diskuzí. Zmíním především a/ polemiku nad indikátory 
úspěchu poradenského procesu – zda jsou jimi kvantitativní výsledky či subjektivní vnímání klientů; b/ porovnání teorií dvou typů – teorie Cognitive 
Information Processing vs. teorie sociálně kognitivní, které vnímají jedince více v kontextu jeho sociokulturního prostředí; c/ diskuzi o legitimizaci 
nového pojmu life design namísto career development, jehož použití je navrženo především s ohledem na podmínky dnešní turbulentní a nestabilní 
doby a s důrazem na komplexitu rolí jedince a na jeho zasazení do konkrétního sociálního a kulturního prostředí; d/ téma rozporu mezi kvalitou 
poradenství či důrazem na plnou spokojenost klienta s poradenským procesem a nutností efektivity a snížení nákladů v návaznosti na prosazení 
poradenství na poli národních politik a jeho �nanční podporu.

Další pravidelná konference IAEVG se uskuteční v říjnu 2010 v Indii, Bangalore.

Jak dlouho tento koncept poradenských služeb běží? 

Poradenské aktivity pro volbu školy a podporu klientů ve věcech školy a navazujícího studia jsou klientům k dispozici od ledna roku 2006. Služba byla 
zpočátku nabízena ve formě individuálního poradenství pro volbu školy klientům pedagogického programu IQ Roma servisu a formou skupinových 
lekcí zaměřených na volbu navazujícího studia pro žáky 9. tříd základních škol s vyšším zastoupením romských žáků. Od roku 2007 byla služba 
rozšířena na poskytování skupinových poradenských lekcí pro žáky základních škol již od šesté třídy – toto vycházelo ze získaných poznatků 
a zkušeností s prací s romskou mládeží a zejména z potřeb cílové skupiny. Lekce byly doplněny o témata vycházející z osobnostní výchovy, 
arteterapeutické  a dramaterapeutické techniky. Od roku 2008 jsou pořádány pro žáky 2.stupně základních škol lekce osobnostní výchovy, které 
doplňují lekce poradenské. 

Kolik klientů tyto služby v současné době využívá a ve kterých městech?

Poradenských lekcí na základních školách se v roce 2008 zúčastnilo 194 klientů. Služby individuálního poradenství využilo v roce 2008 celkem 71 
klientů. Poradenská individuální činnost je realizovaná v rámci zakázek, se kterými klient přichází. Realizace jedné zakázky si pak v průměru vyžádá
3 - 4 kontaktů, což vychází z povahy poradenství, při kterém se klientovi poskytují konkrétní informace a sestavuje se jeho osobní plán rozvoje. Části 
klientů postačí získané informace a pracovníci pak dále pouze monitorují vývoj. Nebo na základě identi�kovaných potřeb může být klient předán 
pracovníkům Centra vzdělávání, kde je s ním uzavřena zakázka na výuku. Poradenství  formou skupinových lekcí na školách či přímo v prostorách 
organizace bylo  realizováno v rámci 223 kontaktů.
V současné době je poskytována tato služba pro klienty ve městě Brně, ale máme klienty, kteří dojíždí z okolí Brna, v blízké budoucnosti by aktivity 
pedagogického programu, tudíž i aktivity poradenské, měly začít poskytovat v Břeclavi a ve vybraných obcích Jihomoravského kraje.

Máte už konkrétní výsledky či odezvy od klientů?

Klienti, kteří se zúčastnili skupinových poradenských lekcí pro volbu školy a kteří následně měli možnost konzultovat svoje návazné studium v rámci 
individuálního poradenství pro volbu školy, si v 61 % podali na preferovaný studijní obor přihlášku. 44 % klientů poradenských služeb úspěšně 
přestoupilo do dalšího vzdělávacího cyklu.
Pro hodnocení efektivity a dopadů individuálního poradenství jako aktivity, která je z hlediska realizace komplexní práce s mládeží považována za 
klíčovou, jsou také využívány evaluační dotazníky vyplněné pracovníkem na základě individuálního plánování s klientem a následného monitoringu 
jeho plnění. Zvláštní důraz je kladen na sledování schopností klientů realisticky identi�kovat své možnosti a na jejich základě de�novat své cíle
v dalším vzdělávání a následném výběru budoucího povolání.
Za nejvýraznější přínos poradenství lze považovat především snížení počtu klientů, kteří mají pouze velmi obecné a nekonkrétní povědomí o tom, že 
existuje spojitost mezi zvoleným vzděláním a realizací jejich stanoveného profesního cíle. 

Jak plánujte v podobných projektech pokračovat či jak navážete na současné kroky Vašeho vítězného projektu?  

V následujícím období budeme pokračovat v realizaci stávajícího modelu nabízených poradenských služeb s tím, že bychom rádi navázali komplexní 
spolupráci s více školami, chtěli bychom ještě více času věnovat návštěvám klientů v jejich rodinách a cílené a včasné podpoře rodin ve věci 
navazujícího studia jejich dítěte. Od nového školního roku máme smluvenou spolupráci s více středními školami a odbornými učilišti, kde budou 
probíhat skupinová setkání s žáky ve formě lekcí osobnostní výchovy a Job klubů. Chtěli bychom také navázat spolupráci s více základními školami, 
na které nechodí romské děti a formou besed, diskuzí a jejich návštěv v IQ Roma servisu jim přiblížit svět „našich“ dětí a společně zapracovat na tom, 
aby předsudky nebránili mladé generaci v jejím rozvoji.  

Mgr. Mária Jaššová, Euroguidance centrum Slovensko

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY PRO ROMSKÉ DĚTI, MLÁDEŽ A JEJICH RODINY
Rozhovor s Mgr. Janou Pačinkovou, poradkyní pro volbu školy, IQ Roma servis, o.s.

CROSS BORDER SEMINÁŘ 2009

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v OlomouciIAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2009: COHERENCE,
CO-OPERATION AND QUALITY IN GUIDANCE AND COUNSELLING

Závěrečná konference projektu „Rozvoj
 vysokoškolského poradenství v ČR“

(STRUČNÝ PŘEHLED)

PORADENSTVÍ NA CONNECTICUT COLLEGE
Rozhovor s Evou Eckertovou, PhD., profesorkou Connecticut College, New London, USA
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Konference „Vysokoškolské poradenství versus
 vysokoškolská pedagogika“

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

AKTUÁLNÍ PUBLIKACE

AKTUALITY

REPORTY Z AKCÍ

Nejlepší soutěžní příspěvky v oblasti kariérového poradenství získaly Národní cenu kariérového poradenství 2009. Slavnostní vyhlášení
a předání cen se uskutečnilo dne 17. června 2009 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti 
zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance.

Mgr. Jitka Novotná, Centrum EuroguidancePRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ 2009 MÁ SVÉ VÍTĚZE 

Diagnostika těžkostí klientů při rozhodování o volbě budoucího kariérního směrování je východiskem poradenského procesu. Pro tento účel vzniklo 
vícero diagnostických nástrojů. Snad nejznámějšími jsou: Career Decision Scale (Osipow, 1994);  My Vocational Situation Scale (Holland a kol., 1980); 
The Career Decision Pro�le (Jones, 1989); The Career Decision Making Self-e�cacy Scale (Taylor & Betz, 1983); The Career Decision Diagnostic 
Assessment (Larson  a kol., 1994); The Career Factors Inventory (Chartrand a kol., 1990); The Career Beliefs Inventory (Krumboltz, 1994); a Career 
Decision-Making Di�culties Questionnaire (Gati a kol., 1996). Na českém a slovenském trhu, a pokud je nám známo také na praktických pracovištích, 
nástroj k zjišťování těžkostí klientů poradenství při volbě studia, resp. povolání chybí.

V letech 2004 – 2006 jsme realizovali výzkumný projekt Vědecké grantové agentury MŠ SR Analýza problémů adolescentů v kariérním vývoji a ve 
spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v Bratislavě výzkumný projekt Zlepšení úrovně měření a monitorování kvality vzdělávání v procesu 
přípravy mládeže pro požadavky trhu práce. Výsledkem těchto dvou projektů byla taxonomie problémů adolescentů v kariérním vývoji. Výzkum 
identi�koval hlavní typy problémů adolescentů v jejich kariérním vývoji a demonstroval heterogennost poradenských potřeb klientů v kariérním 
vývoji. Teoretický model, s nímž jsme pracovali, obsahoval 30 speci�ckých těžkostí, které se běžně vyskytují při volbě studia a povolání. Každá z těchto 
30 těžkostí představovala odlišný druh problému. Výsledky zkoumání vnitřní struktury dotazníku použitého ve výzkumu faktorovou analýzou

potvrdily konstrukční validitu použitých nástrojů měření (blíž viz Vendel, Š.: Grammar school pupils’ career-related decision-making di�culties. 
Czechoslovak psychology, Supplement 51 / 2007, str. 119 - 128. Academia, ISSN 0009-062X). Vylepšením struktury položek (protože vícero z nich 
nasycovalo více než jeden faktor) jsme v rámci dalšího výzkumného projektu Vědecké grantové agentury MŠ SR Vypracování a validace metodiky
k zjišťování problémů v kariérním vývoji vytvořili nový diagnostický nástroj za účelem praktického využití a nazvali jsme jej Dotazník těžkostí při 
rozhodování o volbě povolání. Jde o 29 položkový dotazník, přičemž 25 položek měří stupeň zmíněných těžkostí při rozhodování o volbě studia, resp. 
povolání. Dotazník zjišťující hlavní kategorie problémů v kariérním vývoji má sedm škál: 

1.  škála: Nedostatek motivace při volbě povolání. 
2.  škála: Nedostatek informací o školách.
3.  škála: Nedostatek poznatků o postupu rozhodování.
4.  škála: Nedostatek informací o povoláních a o sobě. 
5.  škála: Celková nerozhodnost. 
6.  škála: Vnitřní kon�ikty.
7.  škála: Vnější kon�ikty. 

T. č. probíhá ověřování psychometrických vlastností nového diagnostického nástroje. Validitu dotazníku ověřujeme třemi způsoby: a) korelací skóre 
dotazníku se sebehodnocením respondentů, to jest ověřováním, zda jedinci s odlišným stupněm nerozhodnosti v kariérním vývoji dosahují
v dotazníku odlišné skóre; b) korelací posudků odborníků (poradců) s odpověďmi klientů kariérního poradenství; c) zjišťováním, zda se jedinci, kteří 
vyhledají individuální kariérní poradenství, liší v struktuře a rozsahu svých těžkostí od jedinců, kteří pomoc nevyhledali.

 Výsledky několika doposud realizovaných studií jsou slibné. Nový nástroj má dobrou validitu a reliabilitu.  Zdá se, že pro své jedinečné vlastnosti má 
tato nová metodika potenciál pro využití v kariérním poradenství. A to např. jako diagnostický nástroj, který pomůže poradcovi začít, plánovat
a usměrňovat individuální poradenský postup, jako počáteční screening pro diagnostiku potřeby poradenství u celých skupin osob (k sběru 
informací o jednotlivých druzích těžkostí, které se často vyskytují spolu) a jako citlivá míra k zhodnocení účinností speci�ckých poradenských 
intervencí.
 
V dalším stádiu bude následovat tvorba norem. Už teď je však možné experimentální verzi nástroje využívat. A protože vývoj a vylepšování nového 
diagnostického nástroje je kontinuální proces, autor uvítá jakýkoliv zájem o práci s tímto novým diagnostickým nástrojem. A to formou vedení 
bakalářských, magisterských, rigorózních, příp. dizertačních prací s jeho využitím, případně také formou praktické práce v oblasti kariérního 
poradenství.

Kontaktní adresa: vendel@unipo.sk

Od března 2009 funguje nová webová stránka projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“, a to na adrese www.rozvojvsporadenstvi.cz. 
Vedle základních informací o projektu se na stránkách můžete dozvědět o všech realizovaných výstupech projektu, z nichž některé jsou dostupné
i ke stažení. Dále získáte informace o aktuálních akcích pořádaných zástupci projektu a dalšími subjekty na poli poradenství. Webová stránka rovněž 
nabízí zajímavé odkazy na organizace a asociace zabývající se poradenstvím či na portál vysokoškolského poradenství v ČR. Ke stažení jsou také 
všechna čísla elektronického newsletteru Vysokoškolské poradenství aktuálně, které vydává jeden z partnerů projektu, Profesně poradenské 
centrum Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Projekt, který započal již v lednu 2008 a je realizován za spolupráce devíti českých univerzit, se blíží ke svému závěru. 1. prosince 2009 proběhne na 
půdě VŠE v Praze závěrečná konference projektu, kde budou představeny výstupy jednotlivých partnerských vysokých škol a zároveň zástupců 
Asociace VŠ poradců. V rámci programu vystoupí rovněž zástupce odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Mezi hlavními cíli projektu „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ jsou: zefektivnění vysokoškolských poradenských služeb v ČR, networking 
poradenských subjektů a šíření zkušeností a dobré praxe na poli poradenství (a to především formou odborných analýz a publikací, prostřednictvím 
vzdělávacích akcí a konferencí).

Bližší informace včetně podrobného programu naleznete od října 2009 na projektovém webu www.rozvojvsporadenstvi.cz.
Registrace na: www.ppc.upol.cz.

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ

Vzhledem k rostoucí ekonomické náročnosti životních podmínek a k nutnosti neustále 
rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život je nezbytné, abychom byli 
schopni v nových podmínkách obstát. V souladu s těmito požadavky se publikace předních 
českých psychologů zaměřuje na duševní hygienu v práci i v běžném životě, včetně 
psychické zátěže a poruch, na různé možnosti a formy sebeřízení, na zdravý životní styl
a optimální uplatnění. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol různého zaměření, ale 
i a manažerům a podnikatelům, kteří chtějí zvládat složité sociální situace, a zvýšit tak kvalitu 
svého života. 
 

Život nás často staví před náročné životní situace. Chceme-li přiměřeně fungovat, musíme se
s nimi vyrovnat. Publikace Dr. Eleny Pavluvčíkové se zabývá přirozenou součástí našeho života, 
vztahy, situacemi a problémy v partnerství, manželství a rodině. Prezentovaná publikace 
autorky z praxe může pomoci tyto situace lépe zvládat. Ukazuje způsoby, jakými psychologické 
poradenství přistupuje k takovýmto problémům a kde máme hledat oporu.

V úvodu knihy autorka popisuje poradenství ve vícerých významech – jako psychologický 
proces, jako pomáhající vztah a jako soubor intervencí. Vymezuje také vztah poradenství
k psychoterapii.  Ve druhé kapitole popisuje fáze poradenského procesu: od prvního kontaktu
s klientem, přes diagnostikování, řešení problému až po ukončení poradenského procesu. Ve 
třetí kapitole charakterizuje osoby zúčastněné v poradenském procesu – poradce, poradenský 
tým a klienta. Ve dvou kapitolách věnuje pozornost anamnéze a poradenskému rozhovoru. Pro 
čtenáře jsou užitečné informace, které tady autorka prezentuje – o komunikačních bariérách, 
komunikačních způsobilostech, empatii, kladení otázek atd. Šestá kapitola je věnována 
metodám práce s klientem. Jádrem knihy je charakteristika jednotlivých druhů poradenství, 
kterým se autorka věnuje rovněž v praxi. Jsou to: osobnostní poradenství, párové poradenství – 
jemuž věnuje nejvíce pozornosti, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinné poradenství 
a skupinové poradenství. Osobitou pozornost věnuje autorka speciálním vztahovým 
problémům, jako jsou nevěra a žárlivost. Poslední kapitola stručně pojednává o supervizi
v poradenství.

Autorka má dlouholeté poradenské zkušenosti jako ředitelka centra psychologických 
poradenských služeb. Ty využila také během psaní svojí monogra�e, která obsahuje vícero 
kazuistik z praxe i praktická cvičení, která lze využít v poradenství. Je napsaná jednoduchým
a věcným stylem, z něhož je vidět, že je určená praktikům – psychologům, kteří se zabývají 
partnerskými vztahy, ale také ostatním pomocným profesím, zejména sociálním pracovníkům. 
Prospěšná může být i lidem, kteří se dostali do problémové situace v partnerském vztahu
a v rodině. Je také vhodným studijním textem pro studenty psychologie a sociální práce.

Publikaci lze využít rovněž ve vysokoškolském poradenství, protože období vysokoškolského 
studia je zajímavé tím, že mladí lidé si začínají vytvářet stabilní, dlouhodobější vztahy a také 
vstupovat do manželství. A témata publikace, jako např. výběr partnera, očekávání partnerů od 
vztahu, vývoj vztahu v čase, vliv primárních rodin partnerů na fungování ve vztahu apod., jsou 
těmi, které dovedou pomoci tuto snad nejdůležitější vývojovou úlohu v životě člověka udělat 
více promyšlenou a partnerství a manželství lépe fungujícími.

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) zpracovalo odbornou 
zprávu na téma poradenství v Evropě. Zpráva vyšla na jaře 2009 ve formě brožury s názvem 
Profesionalizace kariérového poradenství: kompetence poradců a kvali�kační cesty v Evropě. 
Brožura poukazuje na důležitost poradenství v souvislostí s podporou celoživotního vzdělávání 
a kariérového managementu. Text je zaměřen především na oblast rozvoje profesního pro�lu 
poradců a jejich kompetencí. Představuje kariérové poradenství v kontextu strategií EU, 
popisuje efektivní systém kariérového poradenství a  trendy jeho vývoje. Autorský tým se 
věnuje především kompetencím poradců a alternativám jejich vzdělávání a tréninku. V brožuře 
je obsažen návrh tzv. kompetenčního rámce, dále je představeno několik případových studií 
kontextu poradenství v evropských zemích (Bulharsko, Dánsko, Litva, Polsko, Skotsko a Irsko). 
Tyto případové studie pokrývají následující subtémata: kvali�kační požadavky na poradce, 
vzdělávací možnosti, legislativní rámec aj. 

Brožura je ke stažení na:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/531/5193_en.pdf.

doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc. a kol., Fakulta podnikohospodářská, VŠEMANAGEMENT OSOBNÍHO ROZVOJE
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl 

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Filozo�cká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PARTNERY A RODINY 

NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 22. - 23. července 2009 se ve švédském Gohtenburgu koná konference Retain project.
Konference představí výsledky projektu RETAIN v programu Leonardo da Vinci, zaměřeného na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. 
Webové stránky k projektu na http://www.retainproject.net/. 

Ve dnech 14. – 18. října 2009 proběhne 2nd Career Counselors' Training Seminar. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním 
jazykem je angličtina. Místem konání je Sounio, Řecko. Více na http://www.asociacevp.cz/docs/proposal_comenius.pdf.  

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2009 se uskuteční v německém Schleidenu 22. výroční zasedání BVPPT  (Berufsverband für Beratung, Pädagogik & 
Psychotherapie, Profesní sdružení pro poradenství, pedagogiku a psychoterapii) na téma Řeč těla – skutečná hra. 
Více na http://www.bvppt.de. 

Ve dnech 19. - 21. listopadu 2009 proběhne mezinárodní konference „Transforming Career Unleashing Potential”. Místem konání je Wellington, 
Nový Zéland. Podrobné informace o konferenci naleznete na: http://www.careers.govt.nz/conference2009.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, Profesně poradenské centrum 
Filozo�cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Poradenské centrum Husitské teologické fakulty UK v Praze pořádají ve dnech 29. a 30. června 
2009 mezinárodní konferenci „Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika“. Místem konání je aula České zemědělské 
univerzity v Praze – Suchdole. Konference nabízí velmi zajímavý a široký odborný program, ve kterém vystoupí více než 40 odborníků z řad 
vysokoškolských poradců a pedagogů, ale také dalších odborníků z oblasti poradenství. Mezi prezentujícími jsou především zástupci České republiky 
a Slovenska, ale také Jihoafrické republiky, Velké Británie a Německa. První den bude konference probíhat v plénu, druhý den se účastníci rozdělí do 
sekcí dle zaměření jednotlivých typů poradenství. Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a zkušenostech v oblasti vysokoškolského poradenství 
a vysokoškolské pedagogiky a budou rovněž představeny zajímavé projekty. Podrobný program a online registrace na 
http://konferencevsp.ivp.czu.cz/.  

KONFERENCE „VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ VERSUS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÉHO PORADENSTVÍ V ČR“

Ve dnech 15. – 17. září 2009 probíhá v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, jehož pátý ročník pořádá Univerzita Palackého
v Olomouci, zastoupená Filozo�ckou fakultou UP v Olomouci a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.
 
Součástí AEDUCA 2009 jsou opět i odborné konference, mezi jinými konference s názvem Role poradenství v dalším vzdělávání, která se uskuteční 
dne 17. září 2009 v Olomouci. Tuto konferenci garantuje PhDr. Zdeňk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Mgr. 
Tomáš Langer. 

Organizační tým a garanti konference Vás tímto žádají o aktivní vystoupení na této odborné akci. Součástí konference bude také sborník odborných 
příspěvků vystupujících autorů. V případě Vašeho zájmu prosím co nejdříve kontaktujte pana Langra (tomas.langer@upol.cz, +420 733 690 479)
s návrhem tématu Vašeho vystoupení či s eventuálními dalšími dotazy.

Více informací o avizovné  akci najdete na  www.aeduca.cz.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA

Mezi další důležité odborné akce na poli poradenství patří již tradičně výroční konference NACADA (National Academic Advising 
Association/Národní asociace akademického poradenství). Ve dnech 30. září až 3. října 2009 NACADA pořádá výroční konferenci 2009 s názvem 
Academic Advising: Deep in the Heart of Student Success. Konference, která je zároveň připomenutím 30 let fungování Asociace, se uskuteční v San 
Antoniu (Texas). 

Vedle hlavních prezentací program nabízí velké množství volitelných workshopů, mezi nimi např. workshop na téma integrace kariérového
a studijního poradenství, dále hodnocení studijního poradenství, multikulturní perspektivy poradenského procesu, představení interaktivních 
technik při výuce a skupinovém poradenství, práce s rodiči, motivace a spokojenost poradců atd.

Z nabídky vedlejšího programu konference můžeme zmínit především aktivity, jako je např. „společné čtení”, kdy bude účastníkům v předstihu dodán 
odborný, výzkumně zaměřený článek na téma diverzita, a ten bude následně v rámci setkání odborníků diskutován. Za účelem podpory networkingu 
budou také probíhat speci�cky zaměřené mítinky, např. „regional meetings”, kde budou diskutovány problémy odborníků působících v geogra�cky 
blízkých regionech, dále „interest meetings”, kde bude možné potkat odborníky, kteří se zabývají podobnou odbornou oblastí či konkrétní 
problematikou.

NACADA v rámci konference také představí novou publikaci „Handbook on Career Advising”. Účastníci konference ji získají zdarma, ostatní zájemci si 
mohou knihu u NACADA zakoupit.

VÝROČNÍ KONFERENCE NACADA

Česká republika
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2009 připravuje Asociace výchovných poradců (Avp) „Kongresové dny výchovného poradenství“. Na programu budou 
témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách, jako např.legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová 
maturita, přijímací řízení na střední a vysoké školy. Kongresové dny se konají v hotelu Continental v Brně.
Bližší informace najdete na http://www.asociacevp.cz.

Mezinárodní konference a akce
Ve dnech 29. - 30. června 2009 proběhne konference „Teachers and Trainers in Lifelong Learning: Professional Development in Asia and 
Europe / Učitelé a trenéři v celoživotním vzdělávání: profesní rozvoj v Asii a Evropě”. Místem konání je německý Bergisch Gladbach. Účastníky 
budou zástupci zemí EU a Asie. Konferenci organizuje Asijsko-evropská nadace (www.asef.org) v partnerství s Německým institutem pro vzdělávání 
dospělých (German Institute for Adult Education).
Více informací naleznete na http://www.asef.org/index.php?option=com_project&task=view&id=495. 

Ve dnech 7. - 10. července 2009 proběhne v norské Oslu „XI. Evropský kongres psychologie“. 
Kongres se koná pod záštitou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Hostitelskou organizací je  Norská  psychologická asociace.
Jednotlivé příspěvky budou věnovány širokému množství témat, kromě jiného tématům "Mír, lidská práva a psychologie", "Současné změny
a rozmanitost v každodenním životě" a "Výuka psychologie".  Více na http://www.ecp2009.no.

OSTATNÍ AKCE

Mgr. Iva Mawlood Tahová, PPC FF UP v Olomouci
PROFESIONALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ: 
KOMPETENCE PORADCŮ A KVALIFIKAČNÍ CESTY V EVROPĚ

Rozvoj
vysokoškolského
poradenství v ČR

Volně převzato z Praktické formy na právnické fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s.6-7. Viz také M.M. Barry, Dubin & Peter A.Joy, Clinical Education for This 

Millennium, 7 Clinical L. Review 1. 2000. Dostupné na: http://nycourts.gov/ip/partnersinjustice/Clinical-Legal-Education.pdf. [Citováno ke dni 23.4.2009].

Na amerických školách se nyní jedná o součást výuky na mnoha univerzitách, např. Columbia Law School, Harward Law School či Georgetown Law School. V Británii pak Warwick 

University, University of Kent či University of Northumbria.

Více informací také na stránkách UK Centre for Legal Education, www.ukcle.ac.uk.

Právní klinika se na PF UP praktikuje od roku 1996, kdy na základě spolupráce s Ford Foundation přijeli do Olomouce profesoři z Hofstra University v New Yorku a založili v prostředí PF UP 

první právní kliniku. Viz: Studentská právní poradna jako efektivní nástroj výuky, Žurnál UP.  Číslo 17. Ročník 18. 2009. 

Dostupné také:  http://www.upol.cz/�leadmin/zuparchiv/XVIII/cislo17.pdf.

Čerpáno z: Introducing Legal Clinics in Olomouc: The Application of Common Law Clinical Models in a Civil Law systém, dostupné na:

http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/lilac/2007/papers/olomouc.html. [Citováno ke dni 23.4.2009].`
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Poznámky a zdroje:

ROZHOVORY

EVA ECKERTOVÁ, PhD.

Mgr. Helena Lorencová z IQ Roma servisu přebírá Národní cenu kariérového poradenství 2009

VYSOKOŠKOLSKÉ
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Vysokoškolské poradenství aktuálně | Vychází dvakrát ročně | Vydává PPC FF UP v Olomouci v rámci 
Rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR“ (www.vsporadenstvi.cz). 
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