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Abstrakt: 

 

     Tato diplomová práce  se zabývá oblastí poradenství k volbě povolání na úřadech práce 

v České republice.  

    Stručně představuje poradenství v této oblasti , jeho charakteristiku , historii , vývoj a 

institucionální zakotvení. 

    Porovnává dva systémy : 

- poradenství k volbě povolání ve školství - právní rámec poradenství v tomto 

resortu, kvalifikační požadavky kladené na poradce a možnosti jejich dalšího 

vzdělávání 

- poradenství k volbě povolání  v resortu MPSV  - na úřadech práce, kde sleduje 

stejné atributy 

     Ve výzkumné části sleduje, jaká je kvalifikační  struktura poradců pro volbu povolání 

na úřadech práce v ČR, a jaké jsou možnosti jejich  dalšího vzdělávání a podpory. 

     Na základě informací získaných v teoretické části  práce a výzkumem, jsou navrženy  

tři základní okruhy změn:  

- změny v kompetenčním modelu poradce pro volbu povolání 

- návrh systému vedení a odborného růstu poradců 

- návrh na vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti personálního        

managementu 

 

Klíčová slova: 

poradenství k volbě povolání 

poradenství ve školství 

další vzdělávání poradců 

individuální plány vzdělávání 

supervize poradců 
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Abstraction:  

 

     This dissertation deals with consulting service for selection of occupation at 

employment offices in the Czech republic.  

     It briefly introduces the consultancy in this field, its characteristics, history, progression 

and institutional fixture. 

      It compares two systems: 

 - consultancy for occupation selection in the education system legislative framework in 

this field, qualification requirements imposed to advisers and possibilities of their next 

education  

- consultancy for selection of occupation in the Ministry of Labour and Social Affairs 

department- at employment offices under searching the same attributes. 

      It observes, in exploratory part, what is the qualification structure of advisers for 

occupation selection at employment offices in the Czech republic, and what are chances of 

their next education and support. 

      On the basis of information obtained in theoretical part of the work and by the research, 

there are three basic circuits of changes suggested: 

 - changes for occupation selection 

 - proposal of system for control and professional growth of advisers 

 - proposal of education for the officials in the field of 

 personal management 

   

 

 Key words: 

 

Consulting service for selection of occupation 

Consulting in the education system 

Next education of advisers 

Individual plans of education 

Supervision of advisers 
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1. Úvod 

 

     Kvalitní poradenství pro  volbu povolání jako užší součást kariérového poradenství 

hraje významnou roli  v prevenci nezaměstnanosti, i v řešení již vzniklé  situace 

nezaměstnanosti a je proto  významnou součástí služeb poskytovaných úřadem práce. 

      V prostředí úřadů práce však nemůže  poradenství k volbě povolání existovat 

izolovaně, ale z pohledu uživatele jsou tyto poradenské aktivity  součástí širšího procesu, 

na kterém se  podílejí dlouhodobě mnohé další instituce,  zejména školské, případně 

sociální a zdravotnické. 

     Poradenské činnosti škol , pedagogicko psychologických poraden , případně  dalších 

institucí a úřadů práce se vzájemně doplňují nebo na sebe navazují.  Tvoří tak širší systém  

jehož jednotlivé složky by neměly vykazovat výrazné kvalitativní rozdíly. To platí i o  

kompetencích  a vzdělání poradců, jako odborných pracovníků poskytujících poradenské 

služby. 

     Ve školství je kvalifikace poradců jasně daná a vymezená. Ale jak je tomu na úřadech 

práce? Zde neexistují jednoznačně daná kritéria , požadavky na vstupní  vzdělání , další 

vzdělávání , na kompetence .  Pokud je však v těchto otázkách ponechána veliká možnost  

rozmanitosti a nejednotnosti, pak by měla být kompenzována kvalitní možností dalšího 

vzdělávání .  

           Ve své práci jsem  se  zaměřila   na oblast kompetencí a dalšího vzdělávání poradců 

pro volbu povolání na úřadech práce. Porovnala jsem základní legislativní a  institucionální 

zakotvení poradenství k volbě povolání , kvalifikační  požadavky na poradce a  možnosti 

jejich dalšího vzdělávání v resortech školství a MPSV. Realizovala jsem dotazníkové 

šetření mezi poradci pro volbu povolání na úřadech práce s cílem zjistit, jaké je jejich 

vstupní vzdělání, z jakých profesí nejčastěji na svá poradenská místa přicházejí, jak dlouhá 

je jejich praxe a jaké další profesní vzdělávání jako poradci absolvovali – to znamená, jaké 

jsou rozdíly v jejich kvalifikacích. Dále mně zajímalo, jaká je jejich ochota 

k celoživotnímu učení, pro kvalitní poradenství nezbytná . Zjišťovala jsem, zda  jejich 

zaškolení a  další vzdělávání probíhá chaoticky nebo podle  individuálních sjednaných 

plánů , zda cítí dostatečnou podporu ze strany nadřízených a co by podle jejich názoru  ke  

kvalitnímu výkonu své práce potřebovali. 
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   Mým cílem bylo v této práci navrhnout na základě zjištění, plynoucích z dotazníkového 

šetření,  rámcový kompetenční model kariérového poradce na úřadu práce a v návaznosti 

na něj navrhnout inovace obsahu a forem jejich dalšího vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

1.1. Úvod do problematiky poradenství k volbě povolání 

           

    Mnohé profese mění svůj charakter v závislosti na vývoji technologií, zvyšují se nároky 

na  adaptabilitu pracovní síly. Jen například na úrovni učebních oborů zanikají některá 

tradiční řemesla. Nenajdeme mladého bednáře, minimálně  se otevírají obory  jako 

kamnáři, kominíci atd.  Naopak vznikají nová povolání, jako  mechatronici, autotronici, 

vizážisté a další. Na úrovni středoškolských a vysokoškolských oborů je tento pohyb ještě 

mnohem  větší a seznam oborů, které v posledních deseti letech  rozšířily nabídku 

vzdělávacích  možností by byl dlouhý.  

    Nejen vývoji technologií se profesní příprava musí  přizpůsobit. Je třeba i  sjednotit 

kvalifikační požadavky v jednotlivých oborech  v rámci zemí EU po našem vstupu do 

tohoto společenství tak, abychom byli  schopni se začlenit do struktur společenství a 

jednotnými požadavky na kvalifikaci zajistit mobilitu pracovních sil. Příkladem  jsou 

změny ve zdravotnickém školství , kde se vzdělávání zdravotních sester posunulo ze 

středních škol na vysoké školy. 

    V roce 2005 vydal Národní vzdělávací fond – Národní informační středisko  pro 

poradenství  brožuru Poradenství k volbě povolání na  úřadech práce v České republice, 

kde se mimo jiné říká: “ Bylo jen otázkou času, kdy  se poradenství v otázkách  volby 

vzdělávací a profesní  dráhy dostane jako jeden z nástrojů politik  sociálního a 

ekonomického rozvoje do popředí zájmu“.     (NVF 2OO5:str.5) 

    Propojení  školství, vzdělávání a přípravy na povolání s trhem práce je nezbytné a 

předpokládá snad více než v jiných oblastech  propojení dvou resortů – jednak  školství , 

jednak práce a sociálních věcí. A to v mnoha rovinách, ať už je to  slaďování  vzdělávací 

nabídky s požadavky trhu práce, prognózování potřeb inovací v obsahu učiva 

v jednotlivých oborech, zvyšování flexibility a mobility absolventů škol nebo  zajišťování 

srovnatelnosti kvalifikace v rámci zemí EU v jednotlivých povoláních.  

       Podle  názoru, publikovaného Národním vzdělávacím fondem ( NVF 2OO5:str. 6) 

nemá kariérové poradenství  všeobecně respektovanou definici  a je to systém 

poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům při rozhodování  v otázkách 

vzdělávání, profesní přípravy a volby zaměstnání v jakékoliv fázi života.  

     Kdybych se chtěla kariérovému poradenství věnovat jako celku, nebylo by možné 

vtěsnat tuto problematiku do  jedné diplomové práce.  V této práci se budu věnovat pouze 

jedné části poradenských  aktivit souvisejících s kariérovým poradenstvím a to poradenství 
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k volbě povolání žáků škol , a to jak základních, tak středních a vysokých . Je to 

poradenství k první volbě povolání a příp ravy na ně a plánování  kariéry těch, kteří ještě 

nikdy nepracovali. 

        Poradenstvím k volbě povolání se zabývají  školy od základních, přes střední a vysoké 

. Často se v souvislosti s touto poradenskou aktivitou  v praxi  užívají termíny  kariérové 

poradenství anebo profesní poradenství, což může být zavádějící a vnáší do  problematiky 

nejasnosti. Proto budu v této práci  užívat dále  výhradně termínu poradenství  či poradce 

k volbě povolání.   

    Prvotní profesní poradenství probíhá už  na základních školách, kde ho vykonávají                   

zpravidla výchovní poradci a pracovníci pedagogicko psychologických poraden, v úzké 

spolupráci s informačními a poradenskými středisky pro volbu povolání  úřadů práce. 

     Poradenské služby se v České republice poskytují v uceleném systému. Pro účel této 

práce není nutné věnovat se podrobně všem jeho částem. V následujícím schématu  jsem  

proto barevně označila  ty části, které jsou předmětem mého zájmu. 
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Struktura systému poradenských služeb v České republice 

 

 

Obr. 1. – Struktura systému  poradenských služeb v České republice 

Převzato z publikace Poradenství pro volbu povolání a zaměstnání  na úřadech práce v České republice ( 

NVF. 2005:str. 21) 
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1.2. Vymezení pojmů 

 

     Poradenství  

     Lze ho v zásadě dělit na specifické a nespecifické.  Nespecifické se týká osob, které  

vyžadují nebo potřebují  obecnou poradu v obecných záležitostech . 

Specifické poradenství se může týkat  téměř všech oblastí lidského života – estetické 

poradenství, poradenství pro manažery, poradenství pro podnikání, finanční poradenství a  

mnoho dalších typů. 

   V obecném významu popisuje  Kubr a kol.( 1986:str. 18) poradenský proces jako  

jakýkoliv způsob pomoci  zaměřený na obsah, proces nebo úkol, kde poradce nenese 

skutečnou odpovědnost za plnění samotného úkolu, nýbrž pomáhá těm, kteří tuto 

odpovědnost mají .Uvádí i druhý přístup, který považuje poradenství  za specifickou 

odbornou službu a klade důraz na celou řadu specifických vlastností, jimiž se tato služba 

musí vyznačovat  

     Fraibergová  kol. (2002: str.11)   definují poradenství jako: „ specifickou činnost, jejímž 

prostřednictvím poradci – specialisté v určitých oborech ( právo, ekonomika, stavebnictví 

bankovnictví, psychologie atd.) pomáhají svým  klientům orientovat se  v dané 

problematice, činit informovaná rozhodnutí při řešení problémů  a při překonávání 

nejrůznějších nesnází či nedostatků se kterými se potýkají  při výkonu povolání nebo 

osobním životě“ . 

    Novosad (200: str.61) se věnuje  speciálnímu  poradenství lidí sociálně nebo zdravotně 

znevýhodněných a   definuje toto poradenství  jako „komplex poradenských služeb,  

určených specifickým skupinám  jedinců, kteří jsou znevýhodněni  zdravotně či sociálně a 

jejichž handicap  mívá dlouhodobý charakter“.  Tentýž autor jako  oblasti speciálních 

poradenských činností uvádí: 

- lékařské poradenství 

- psychologické poradenství , psychoterapie 

- pedagogicko psychologické poradenství ( kam řadí i  studijní poradenství, výchovné a 

speciálně pedagogické poradenství) 

- profesní poradenství  včetně poradenství v nezaměstnanosti 

- sociálně právní poradenství 

- technické poradenství ( kompenzační pomůcky a úprava prostřední) 

- pastorační činnost 



- 15 - 
 

- resocializační  poradenství a kurátorskou činnost 

( Novosad 2OOO: str. 63) 

 

   Poradce  

    Otevřená internetová encyklopedie Wikipedie ( 2007)   dává tento pojem do souvislosti  

s filosofií, kdy už ve starověkém Řecku a Římě vznikla myšlenka, že by filozofie mohla 

sloužit odlehčení stresu, pomoci jedincům k lepšímu porozumění světu a sebe samých a 

zlepšit jejich život. 

     Poradenství se může týkat téměř všech oblastí lidského života a  ten, kdo je v určité 

oblasti expertem vybaveným  širšími znalostmi, informacemi a dovednostmi může působit 

vůči ostatním jako poradce. 

   Podle Novosada  (2000:str.16) je poradce ten, kdo pomáhá  specializovanými 

informacemi klientovi ke svépomoci. 

 

     Kariérové poradenství  

     Kariérové poradenství je speciální typ poradenství, které je zaměřeno na řešení 

nejrůznějších problémů souvisejících s prací, zaměstnáním a povoláním člověka. 

Kariérové poradenství je systémem poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat 

jedincům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, 

volby zaměstnání a při rozvoji kariéry v kterékoliv fázi života ( NVF 2OO5). 

 

     Poradenství pro volbu povolání 

     Tato oblast poradenství je specifickou oblastí  profesního  poradenství.  Jedná se o 

systém činností sloužících k podpoře dětí i dospělých při jejich rozhodování o další 

profesní a vzdělávací orientaci. V užívání termínů je  velká nejednotnost .  V ČR se 

používají  pojmy  poradenství pro volbu povolání, profesní poradenství, vzdělávací nebo 

studijní poradenství  nebo poradenství pro volbu vzdělávací  dráhy ( NVF 2OO5: str.  7), 

které v zásadě  reprezentují totéž. Pro účely této práce budu používat pojem poradenství 

k volbě povolání  nebo profesní poradenství. Oba pojmy jsou obsahově totožné, 

poradenství k volbě povolání je však pojem  historicky starší , vžitý a stále používaný . 

V popisech funkčního  místa je poradce pro volbu povolní a jím vykonávaná činnost  
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označen jako Kariérový poradce SZ ( služeb zaměstnanosti) a typová pozice Odborný 

profesní poradce SZ . 

 

     Kompetence   

     Pojem definovaný v Linhartově Slovníku cizích slov ( 2OO4:str. 200) jako  pravomoc, 

rozsah působnosti.  

    Havrdová ( 1999) ve své práci Kompetence v praxi sociální práce uvádí řadu definic 

pojmu kompetence, mimo jiné i  definici kompetence  jako  zvládnutí požadavků 

vzdělávacích a zkušenostních, které jsou demonstrovány absolvovanými diplomními 

zkouškami a schopností realizovat pracovní závazky a dosahovat cílů sociální práce při 

zachování hodnot a dodržování etického  kodexu profese (Havrdová 1999:str.41) 

Poradenství je nedílnou součástí  sociální práce , proto lze z těchto definic a pojetí  

vycházet i v této mojí práci zaměřené na poradenství k volbě povolání, kde jsem se 

zaměřila právě na  tyto dvě složky – požadavky vzdělávací a požadavky zkušenostní. 

 

     Kompetenční model   

     Tento pojem označuje nástroj užívaný managementem k efektivnímu řízení organizací.  

Zahrnuje systém tzv. dílčích kompetencí , tj.  obecných  způsobilostí , odborných 

dovedností a znalostí potřebných ke kvalitnímu výkonu dané konkrétní pracovní činnosti. 

Jejich souhrn na určité pracovní pozici dává právě obraz kompetenčního modelu , který se 

v praxi  často aplikuje do  popisu pracovního místa. Kompetenční model jednak napomáhá  

kvalitnímu popisu pracovních míst, což je jeho statické využití, ale může být i 

dynamickým nástrojem v personálním managementu a dají se od něj odvíjet další  prvky 

řízení, jako je systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, hodnocení kvality 

pracovního výkonu nebo kvality  poskytované služby a v neposlední řadě  jako účinný 

nástroj  řízení lidských zdrojů dává podklady pro  rozvoj vzdělávání a kariéry jednotlivých 

pracovníků.  

     Jako   nástroj  pro řízení a organizaci  personální práce  dává možnost účinně a 

efektivně  vybírat zaměstnance a  řídit a podporovat jejich rozvoj a kariéru ( Trexima a.s, 

2007). Příklad zpracovaného  kompetenčního modelu uvádím v příloze č. 2 této práce : 

Popis typového funkčního místa  Kariérový poradce správy služeb zaměstnanosti, kde 

termín popis  typového funkčního místa je jen jiný název pro kompetenční model. 
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1.3. Institucionální zakotvení poradenství k volbě povolání a kariérového 

poradenství 

      

    Tato práce je zaměřena na činnost poradců  pro volbu povolání na úřadech práce. 

Nemohla by ale existovat izolovaně, jak je zřejmé i z obrázku Systému poradenských 

služeb v České republice, který jsem uvedla na straně 12. Je třeba proto v úvodu  představit 

základní instituce, které v tomto typu poradenství figurují a které s poradci na úřadu práce 

spolupracují nebo nějakým způsobem ovlivňují jejich  činnost.  

     Systém  profesního poradenství v České republice probíhá v zásadě po dvou liniích . 

První probíhá v resortu práce a sociálních věcí - zaštiťuje  ji odborně MPSV ČR. Druhá 

základní linie  prochází  v resortu  školství -  zajišťovaná odborně MŠMT ČR . 

K dalším  méně zastoupeným můžeme počítat  soukromé instituce a neziskový sektor . 

 

     A /  Oblast resortu práce a zaměstnanosti  

 

     Zde zajišťují poradenské služby poradci pro volbu povolání v   Informačních a 

poradenských střediscích (IPS),  která pracují na každém úřadu práce v jednotlivých 

okresech.  Je jich  tedy celkem 77 . Poskytují služby všem  žákům základních a středních 

škol v okrese. Například na  okrese Chrudim je to přibližně 2 400  studentů . Údaj jsem 

čerpala z oficiálních statistik  Krajského úřadu Pardubického kraje na 

www.pardubickykraj.cz . V ostatních okresech se  statistiky liší podle  velikosti okresu a  

složení populace. V zásadě se dá říci, že uvedený příklad je průměrným příkladem.  

  Úkolem IPS je umožnit klientům, zejména žákům základních a středních škol, využívat 

samostatně maximum informací, které potřebují pro svá rozhodování týkající se vzdělávací  

cesty a volby povolání. Okruh klientů využívajících vybavení a odborných služeb IPS se 

rozšířil i o kategorii dospělých a mladistvých bez kvalifikace, evidovaných na úřadu práce 

a majících ještě možnost přejít z evidence nezaměstnaných zpět do školské soustavy 

k přípravě na povolání.  Střediska využívají i dospělí z řad veřejnosti, kteří si chtějí 

dálkovým studiem doplnit nebo zvýšit kvalifikaci.  

    Ke stěžejním činnostem však na IPS patří poskytování individuálních konzultací žákům 

a jejich rodičům o možnostech přípravy na povolání, otevíraných oborech na školách a 

podmínkách studia, o možnostech uplatnění na trhu  práce a  o specifických požadavcích, 

které kladou jednotlivé obory na uchazeče – o potřebných schopnostech, předpokladech a 
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zdravotních kontraindikacích. Mnoho informačních zdrojů je v IPS dostupných i 

samoobslužně. 

     Dalším velkým blokem činností IPS je skupinové poradenství , tj. práce se školními 

třídami zejména v 8. a 9. ročnících ZŠ a  posledních ročnících  škol středního stupně.  

V rámci povinného tématického bloku Výchovy k volbě povolání na ZŠ a Úvodu do světa 

práce na středních školách, školy navštěvují úřady práce a  žáci se seznamují s činností  

úřadu, trhem práce a  poskytovanými službami, včetně  poradenství k volbě povolání a 

dalšího studia. Seznamují se s prostředím úřadu a možnostmi využití bezplatných služeb. 

Často to bývá první kontakt s úřadem v jejich životě vůbec.  

     K hlavním   partnerům, se kterými IPS  obvykle přímo spolupracují, patří zejména  

výchovní poradci škol, pedagogicko psychologické poradny, samosprávné orgány  – odbor 

školství okresního úřadu , neziskové organizace  zaměřené na činnost  s dětmi a mládeží, 

lékaři. Okruh spolupracujících institucí i rozsah  aktivit spolupráce je  na jednotlivých 

okresech  individuální a zpravidla není nijak legislativně ani smluvně podložen. 

   IPS jsou organizační částí úřadu práce, zpravidla začleněná do oddělení nebo odborů 

poradenství . Metodicky je vede a řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Správa služeb 

zaměstnanosti. 

 

       B/ Oblast školství  

 

    Školské  poradenské instituce  poskytují služby  žákům  škol všech stupňů.  

Z  institucí je nutné uvést  pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická 

centra a  podpůrné organizace:  Národní ústav odborného vzdělávání a Institut 

pedagogicko-psychologického poradenství.  

 

      Pedagogicko psychologické poradny  

     Jsou zřizovány jako příspěvkové organizace krajů. Zřizují se podle zákona č. 564/1990 

Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů . Provádějí 

komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, zaměřenou na 

šetření školní zralosti, na zjištění příčin poruch učení a chování a dalších problémů ve 

vývoji osobnosti, ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže, na zjištění individuálních 

předpokladů pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání dětí a mládeže a provádějí 

komplexní pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací 
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žáků. Provádějí psychologické a speciálně pedagogické poradenské činnosti zaměřené na 

rozvoj osobnosti, sebepoznávání, a rozvoj prosociálních forem chování dětí a mládeže, 

zaměřují se na prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů v sociálním vývoji dětí a 

mládeže, na nápravu poruch učení a chování a dalších problémů ve vývoji, výchově a 

vzdělávání dětí a mládeže a na vyjasňování osobních perspektiv dětí a mládeže, 

zpracovávají posudky a jiné odborné podklady pro rozhodnutí orgánů státní správy ve 

školství o zařazování a přeřazování dětí a mládeže do škol a školských zařízení a o dalších 

vzdělávacích opatřeních v případech, stanovených školskými předpisy. Poskytují 

konzultace, odborné informace pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení při 

výchově a vzdělávání dětí a mládeže, jejichž psychickým vývoj, sociální vývoj, výchova, 

vzdělávání a profesní orientace vyžadují zvláštní pozornost.  

     Pedagogicko psychologická  poradna může dále uskutečňovat vzdělávací činnost pro 

pedagogické pracovníky v otázkách pedagogiky, psychologie a poradenství, 

spolupracují s resortními i ostatními institucemi a organizacemi a s orgány státní a veřejné 

správy na území své působnosti při prevenci sociálně patologických jevů a drogových 

závislostí. 

     Zajišťují  poradenské služby psychologů a speciálních pedagogů školám, které nemají 

tyto služby zajištěny jinak. 

 

    Speciálně pedagogická centra  

     Jejich činnost je  vymezena vyhláškou  č.  72/2005 Sb. o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb. o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, §1). 

     Speciálně pedagogická centra jsou  určena  zejména k péči o integrované žáky 

s jakýmkoliv zdravotním handicapem, pro žáky  kteří se vzdělávají v upravených  

vzdělávacích programech  . Jednou z činností center je i  poradenství pro volbu  vzdělávání 

a přípravy na povolání s ohledem na jejich  handicap.  Speciálně pedagogická centra ( dále 

jen SPC) jsou  vždy  jednotlivě zaměřena na specifický typ postižení – pro  děti s vadami 

zraku, sluchu,  s poruchami artistického spektra, s kombinovaným postižením, s vadami 

řeči, s mentálním postižením atd. (Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence,  článek II. ost.1)                   
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    Kompletní adresář  SPC je například  na  internetových stránkách nadace První krok, 

kterou provozuje za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci  Národního plánu 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Internetové informační 

centrum  pro klienty se zdravotním omezením  na http://www.prvnikrok.cz/adresar.php . 

 

    Národní ústav odborného vzdělávání   

     Své hlavní cíle prezentuje na  svých internetových stránkách  www. nuov.cz   kde 

uvádí, že : “má za úkol vytvářet koncepci a strategii odborného vzdělávání a podílet se na 

jejich uskutečňování. Ústav vytváří a do školské soustavy zavádí kurikulum (tj. cíl, obsah a 

metodika vzdělávání) středního a částečně i vyššího odborného vzdělávání, sleduje a 

projektuje prostupnost vzdělávacích cest, ukončování studia, certifikaci, akreditaci a 

evaluaci. Národní ústav odborného vzdělávání chce být otevřeným a přístupným zdrojem 

informací z oblasti odborného vzdělávání pro veřejnost, orgány veřejné správy, 

představitele zaměstnavatelů a další sociální partnery. Národní ústav odborného vzdělávání 

je partnerem pro zahraniční subjekty zabývající se odborným vzděláváním, a to jak na 

úrovni bilaterální spolupráce, tak nadnárodní (zejména organizace CEDEFOP, ETF, 

OECD).“ V rámci NUOV  pracuje i Centrum kariérového poradenství. Toto centrum 

zpracovává odborné publikace o možnostech studia a každoročně vydává tiskem souhrnné 

informace knihy Kam na školu – střední školy a Kam na školu – vyšší odborné školy. 

Kontaktovat centrum kariérového poradenství může každý a je mu věnována individuální 

péče  a pomoc při nalezení vhodného oboru a plánování vzdělávací dráhy, pomáhá řešit 

problémy, které  hrozí předčasným ukončením vzdělávání, pomáhá řešit přestupy na jiný 

obor nebo jinou školu. Podporuje starší uchazeče k návratu ke vzdělávání a volbě studia. 

 

       Institut pedagogicko psychologického poradenství  

       Je to organizace přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR , 

která  poskytuje analytické, koncepční, koordinační , srovnávací, vzdělávací , metodické, 

expertní, konzultační a informační služby  krajům, subjektům realizujícím úkoly  

poradenského systému a systému preventivně výchovné péče (Institut  pedagogicko 

psychologického poradenství, 2007).  

     Spolupracujícími partnery jsou zejména pedagogicko psychologické poradny,  speciálně 

pedagogická centra,  školská zařízení pro výkon ústavní nebo  ochranné výchovy, školská 
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zařízení pro preventivně výchovnou péči, školy, výchovní poradci, školními psychologové, 

školní metodici prevence a další instituce. 

 

    C/  Soukromá sféra 

  

    Do soukromé sféry patří nejrůznější agentury poskytující poradenství,  stejně jako  další 

organizace neziskového sektoru ( například nízkoprahová zařízení pro mládež, krizová a 

azylová zařízení, soukromé poradny a podobně ).  

    Můžeme sem počítat i některé  soukromé firmy, které se zabývají vývojem  PC 

technologií a programů.  Zajímavý a využívaný zejména v základním školství je projekt 

firmy  JOB ON s.r.o., který provozuje  portál www.volbapovolani.cz. Má za cíl sloužit 

žákům, rodičům, firmám, učitelům a výchovným poradcům. Využívá multimediální 

techniky, e-learning, zpětnou vazbu. Má zpracované videokarty, virtuální exkurze do 

podniků a na různá pracoviště. Dává výjimečnou možnost k získání velikého množství 

různorodých informací souvisejících se světem školy i světem práce na jednom místě  bez 

nutnosti navštěvovat instituce a poradenská zařízení.  Samostatným  klientům může být 

dostačujícím zdrojem informací. V letošním roce jsem se dotazovala výchovných poradců 

na okrese Chrudim, jakých  informačních zdrojů k tématu volby povolání pro své žáky 

využívají a 18 z 33 dotázaných využívá právě tento portál. 
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2. Poradenství pro volbu povolání ve školství 

 

  Jedním z cílů této práce je poukázat na propojení poradenství k volbě povolání v resortu 

práce a sociálních věcí a v resortu školství, poukázat na shodné a odlišné  prvky v obsahu 

činností poradců v obou resortech i v kvalifikacích těch, kteří poradenské služby poskytují. 

Na srovnatelně  náročné požadavky a rozdíly v  možnostech   vzdělávání , dalšího 

vzdělávání a podpory. Základní  začlenění  těchto subsystémů v celkovém systému 

poradenství jsem  uvedla dříve v kapitole 1.1., zejména v obrázku č. 1.  Než  provedu 

celkové srovnání,  budu se blíže věnovat v kapitole 2 poradenství k volbě povolání ve 

školství a v kapitole 3 poradenství k volbě povolání v resortu práce a sociálních věcí. Mají-

li poradci v obou resortech  své činnosti vzájemně doplňovat, poskytovat srovnatelně 

odborné služby , měli by mít i srovnatelné  právní podmínky k výkonu své činnosti, 

srovnatelné možnosti vzdělávání a dalšího vzdělávání. 

 

2.1. Právní rámec 

 

     V roce 1999 přijala vláda svým Usnesením č. 277/1999 Sb.  hlavní cíle vzdělávací 

politiky  ( Usnesení vlády ČR č. 277/1999 Sb.,Národní program  rozvoje vzdělávání 

v České republice). Na tyto cíle navázala Koncepce  vzdělávání a rozvoje  vzdělávací 

soustavy  v ČR (Usnesení vlády ČR č. 535 z 23. května 2007  ), vytvořená MŠMT, ve 

které se mimo jiné říká, že   rozvoj školství a ostatních vzdělávacích institucí se má 

v budoucnu  vyvozovat z obecně přijatého rámce vzdělávací politiky. Tím se stala tzv. Bílá 

kniha – Národní program rozvoje vzdělávání  ( Usnesení Vlády ČR č. 113 ze dne 

7.2.2001,část II. odst.a)  . 

     Bílá kniha  stanovuje cíl zvyšování zaměstnatelnosti absolventů škol a schopnosti trvale 

se uplatňovat na trhu práce.  Tuto schopnost spojuje s celoživotním učením. V souvislosti 

s tím doporučuje Bílá kniha  dobudovat  systém poskytující  nezbytné informace pro 

rozhodování všech účastníků vzdělávání  - žáků, rodičů, zaměstnavatelů, škol, státní 

správy. Doporučuje  rozšíření pedagogicko psychologického poradenství , koordinaci jeho 

služeb s poradenskými službami poskytovanými ve školách a dalších institucích.  

Vyslovuje požadavek na  ucelený systém  odborného růstu všech poradenských 
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pracovníků, napojený na systém jejich dalšího vzdělávání a systém odborné metodické 

podpory.  

      V současnosti platí Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže - dále jen 

"Koncepce" (Usnesení Vlády ČR  č.343 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže, 

ze dne 7.4.2003).  

    Další platný strategický  dokument je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky ( usnesení Vlády ČR č. 535 ze dne 23.5.2007 

k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky ). 

Rozvíjí základní teze  deklarované ve výše uvedené „Koncepci“.      
     Kariérové,profesní poradenství  je chápáno jako jeden z nástrojů,  které pomáhají ke 

správnému rozhodnutí o volbě vzdělávací a profesní dráhy, stává se významným nástrojem  

prevence nezaměstnanosti a může přispět k prevenci předčasných odchodů mladých lidí ze 

vzdělávacího procesu.  

    V současné době pracuje Národní ústav odborného vzdělávání na projektu  MŠMT ČR : 

Vzdělávání-Poradenství-Informace : VIP Kariéra  ( MŠMT ČR, 2007). V jeho  rámci bude 

vytvořen integrovaný informační systém o uplatnění absolventů ( ISA) , který bude sloužit 

žákům, rodičům i pedagogům. 

 ISA si klade za cíl  shromáždit  všechny informace potřebné pro volbu povolání, a k němu 

vedoucí vzdělávací dráhy, na jednom internetovém místě. Bude obsahovat: 

- podrobnou nabídku škol 

- informace z analýz trhu práce 

- predikační systém, který bude  pomáhat při individuálním řešení potřeb  žáků 

ohrožených  předčasným odchodem ze vzdělávání 

- multimediálního průvodce 

( MŠMT ČR ,2007).  

 

2.2. Poradenství na vysokých školách 

 

    Poradenství na vysokých školách je v systému poradenských služeb  poměrně 

samostatné a na tomto místě chci zmínit pouze  základní údaje.  

    Od roku 1991 se začalo otázkám vysokoškolského poradenství věnovat  Centrum pro 

studium vysokého školství, které se s podporou MŠMT stalo   jeho centrem ( Centrum pro 
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studium vysokého školství, 2007).     Poradny mají těžiště v řešení problémů, které by 

plynuly z výukových  problémů  a problémů při nevhodné volbě vzdělávací dráhy.  

( Freibergová a kol. 2002: str. 16) 

     Jádro vysokoškolského poradenství tvoří 4 hlavní problémové okuhy: 

 1)  Studijní orientace pro uchazeče o studium na VŠ 

2) Studijní orientace pro stávající studenty 

3) Profesní a kariérové poradenství 

4) Psychologické, sociálně psychologické  a pedagogicko psychologické poradenství 

 

     Organizační struktura vysokoškolského poradenského střediska není závazně daná. Jeho 

činnost obsahuje  mnoho různorodých činností od  informací pro uchazeče o studium  až 

po případné organizování klubů absolventů. ( Feibergová a kol. 2002: str. 36) 
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Příklad organizační  struktury a  zahrnutých činností  vysokoškolského poradenského 

střediska:  

 

Převzato z : Fraibergová a kol. Poradenství na vysokých školách . 2002:str. 37 

 

 

2.3. Kvalifikační požadavky k poradenské činnosti v resortu školství a 

jejich   prameny 

 

     Zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon definuje postavení školských poradenských 

zařízení.( Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, § 116  ).   Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty 

a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení, informační, diagnostickou, 

poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické  
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a pedagogicko - psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají  

při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. 

Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí  

a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a 

institucemi. 

     Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  ve 

svém výčtu uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci jednotlivých pedagogických 

pracovníků ve školství. (  díl 2., § 18,19,20  zákona) 

     Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na speciální pedagogiku. 

     Psycholog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie. 

   Výchovný poradce  získává odbornou kvalifikaci  podle  Vyhlášky Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 139 ze dne 28. května 1997 o podmínkách odborné a 

pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace 

výchovných poradců . Kromě obecné pedagogické kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb. , 

která stanovuje vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru  ( §3. odst. b)zákona ) uvádí 

vyhláška 139 další požadavky  nutné k výkonu  funkce výchovného poradce:  minimálně  

tříletou pedagogickou praxi (Příloha č. 2 k Vyhlášce č. 139/1997 Sb.)  a absolvování 

kvalifikačního studia na VŠ, popř. jeho zahájení do dvou let ( Příloha č. 1 k vyhl. č.. 

139/1997/Sb.). 

     Školství má i samostatnou vyhlášku, která upravuje poskytování poradenských služeb. 

Je to vyhláška č. 72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách ( §3 

vyhlášky), která blíže specifikuje, kdo a v jakém rozsahu může poradenské služby ve 

školství poskytovat. Poradenské služby ve školství může poskytovat pedagogicko-

psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a škola (prostřednictvím 

výchovných poradců, metodiků prevence, školních psychologů  

a školních speciálních pedagogů). Vyhláška vymezuje i standardní činnosti jednotlivých 

poradenských subjektů včetně výchovného poradce.  

    Protože zdaleka ne všude na školách školní poradenská pracoviště včetně psychologa a 

speciálního pedagoga fungují, bývá většinou výchovný poradce  stěžejní osobou  

v poradenství k volbě povolání, se kterou se všichni žáci setkávají. Do pedagogicko 
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psychologických poraden nebo ke školnímu psychologovi se jich dostává pak už jenom 

část.   

     Studium výchovného poradenství je dlouhodobé a kvalitní. Nabízejí ho  v rámci 

programu celoživotního vzdělávání pedagogické fakulty vysokých škol. Studium trvá 

nejméně 250 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce před 

komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 

   Kvalifikace poradců na VŠ je jasně daná -  ukončené magisterské studium jednooborové 

nebo dovouoborové psychologie. Psychologické poradenství vykonávají  velmi často  

zaměstnanci katedry psychologie z dané fakulty nebo školy.  Další vzdělávání poradců na 

VŠ chybí . ( Freibergová  2002:str.  120). 

   Z toho, co jsem o vzdělávání poradců ve školství uvedla výše jasně vyplývá, že zde  

vzdělání poradce musí být bez výjimky vysokoškolské magisterské v oborech  

psychologie, speciální pedagogiky a v případě učitelů-výchovných poradců doplněno 

dalším vysokoškolským studiem oboru  Výchovné poradenství. 

 

 

2.4.  Možnosti  dalšího vzdělávání ve školství  

      Další vzdělávání pedagogických pracovníků je přímo zakotveno   jako povinnost   

zákonem  č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (  § 24, odst. 1-7 zákona). 

K plnění této povinnosti zákon stanovuje nárok pedagogického pracovníka na  čerpání 

placeného volna k dalšímu vzdělávání v rozsahu 12 dní v roce. A  současně stanoví 

povinnost řediteli školy toto vzdělávání plánovat. 

    V § 24 výše uvedeného zákona  je určeno následující:  

(1) Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost 

dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.  

(2) Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují 

kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se podle zvláštního právního předpisu rozumí též její 

získání nebo rozšíření.  

(3) Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu 

dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým 
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orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům 

pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy.  

(4) Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje  

a) na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v 

jiných zařízeních (dále jen "vzdělávací instituce") na základě akreditace udělené 

ministerstvem,  

b) samostudiem,  

c) dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků podle zvláštního právního předpisu v 

případě učitelů zdravotnických studijních oborů.  

(5) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 4 písm. a) je osvědčení 

vydané vzdělávací institucí, která další vzdělávání pořádala.  

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení. Ministerstvo vnitra stanoví 

prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných 

Ministerstvem vnitra.  

(7) K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) uvedeného zákona  

pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce; 

za dobu tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Trvá-li 

pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru 

jedna dvanáctina volna podle věty první. Ředitel školy určuje čerpání volna na dobu, kdy 

tomu nebrání vážné provozní důvody.  

 

2.4.1. Samostudium 

 

     Tato forma dalšího vzdělávání může probíhat  podle potřeb pracovníka s využitím 

nejrůznějších materiálů , v čase, který mu individuálně vyhovuje . K podpoře této formy  

Národní ústav odborného vzdělávání připravil v rámci systémového projektu VIP Kariéra 

systém dalšího vzdělávání e-learningovou formou  v poradenství k volbě povolání 
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s názvem eKariéra. Nabídne v něm výchovným poradcům a učitelům témat „Volba 

povolání“ a „Úvod  

do světa práce“ možnost studovat jednoduše prostřednictvím internetu. 

     Obsah vzdělávání je rozdělen do deseti navazujících studijních modulů s následujícími 

tématy:  

 

1.  Úvod do kariérového poradenství  

2.         Kariérová dráha a kariérové rozhodování  

3. Orientace ve vzdělávací soustavě a ve vzdělávací nabídce 

4. Orientace ve světě práce 

5. Požadavky světa práce 

6.  Vstup na trh práce 

7.  Pracovně právní problematika 

8. Sociální souvislosti kariérového poradenství 

9. Komunikace v kariérovém poradenství 

10. Informační zdroje pro kariérové poradenství a možnosti jejich využívání 

   

    E-learningová forma studia představuje novou příležitost pro výchovné poradce a další 

učitele na ZŠ, SŠ a VOŠ studovat problematiku kariérového poradenství individuálně, 

bezplatně a bez absencí ve škole. Zároveň získají nové odborné kompetence pro výkon 

kariérového poradenství na školách. Každý student má přiděleného tutora, který studenta 

odborně vede a komunikuje s ním.  

 

2.4.2. Zařízení pro další vzdělávání  

 

    Další vzdělávání pedagogických pracovníků  ( dále jen DVPP ) probíhá v institucích a 

v programech akreditovaných MŠMT v systému DVPP. Seznam akreditovaných programů 

byl zveřejněn ve  věstníku MŠMT a obsahuje mnoho institucí a několik stovek  

akreditovaných  vzdělávacích programů. Celý Seznam akreditovaných programů pro další 

vzdělávání pracovníků ve školství je dostupný na internetových stránkách MŠMT ČR 

www.msmt.cz . 

    K realizaci DVPP  zřizovalo MŠMT pedagogická centra. V roce 2004 a 2005 provedlo 

MŠMT ČR reorganizaci pedagogických center ve všech krajích a zřídilo jednu organizaci -  
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Národní institut dalšího vzdělávání (dále jen NIDV) s detašovanými pracovišti v každém 

kraji.  Vzdělávací programy realizované NIDV využívají mimo jiné finančních zdrojů 

MŠMT (tzv. rozvojové programy – např. MEJA, Studium pedagogiky) a z Evropského 

sociální fondu (tzv. národní projekty – Koordinátor, Brána jazyků, Úspěšný ředitel). 

Vzdělávání je  většinou bezplatné nebo si účastníci hradí pouze základní poplatky. NIDV 

usiluje o co nejširší využití těchto způsobů financování a tedy o co nejmenší zatížení 

rozpočtů jednotlivých škol. Je zpracována  vzdělávací nabídka ( Národní institut dalšího 

vzdělávání 2007, na    http://www.nidv.cz/cs/ , staženo dne 14.3.2007 ) 

      Pedagogická centra   byla původně zřizována a spravována MŠMT. V posledním 

období se osamostatnila  a přetransformovala do  následnických institucí  s různou formou 

( samostatné organizace zřizované  orgány veřejné správy, obecně prospěšné společnosti 

apod.) a nadále nabízejí  vzdělávací servis školám . Jejich kurzy jsou ministerstvem 

akreditované a zahrnuté do nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. . 

 

2.4.3. Další vzdělávání na vysokých školách 

 

    Tuto formu nabízejí většinou pedagogické fakulty v rámci programů doplňujícího a 

rozšiřujícího studia a v rámci programů celoživotního vzdělávání.  Nabídky platné pro 

každý rok  včetně  podmínek studia  zveřejňují  jednotlivé  vysoké školy.  Kompletní 

informace o nabídkách všech škol  poskytuje  Centrum pro studium vysokého školství 

MŠMT (  Skuhrová a kol. 2006) 

 

2.4.4. Ostatní  možnosti vzdělávání 

   

    Tyto se nabízejí zejména  v podobě: 

- mezinárodní spolupráce a výměny profesních zkušeností. V projektech 

mezinárodních výměn  např. v projektu Leonardo da Vinci jsou profesní poradci 

jednou z výslovně jmenovaných skupin, pro které je projekt určen. 

- účasti  na odborný seminářích a konferencích doma i v zahraničí 
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3. Poradenství k volbě povolání v resortu práce a sociálních věcí  

 

    Tento resort je druhou základní linií, po které  probíhá poradenství k volbě povolání. 

Svět školy se stále více propojuje se světem práce a vzájemně se ovlivňují a doplňují. 

Poradci na obou stranách pracují na stejné věci – napomáhat předcházet chybným 

rozhodnutím s důsledky pro  osobní i profesní život jednotlivců, poskytovat dostatek 

informací pro samostatné rozhodování klientů a poskytovat jim potřebnou podporu. Jaké 

jsou podmínky k poskytování poradenských služeb  ve školství, a jaké tam jsou  

kvalifikační požadavky  na samotné poradce, jsem uvedla v předchozí kapitole.     

V následující se budu věnovat otázce, jak je tomu v resortu práce a sociálních věcí.  

 

3.1. Právní rámec  

 

    Ministerstvo práce a sociálních věcí ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti  

zajišťuje poradenské služby  v oblasti zaměstnanosti, kam  jsou zahrnuty i různé typy 

poradenství – poradenství pro zprostředkování zaměstnání, poradenství pro rekvalifikace, 

poradenství pro osoby zdravotně znevýhodněné atd. ( §8, odst.1, písmeno f) zákona) . Do 

poradenských služeb patří i poradenství pro volbu povolání – profesní poradenství, 

kterému se věnuji v této práci. 

    Trh práce  se vyvíjí velmi dynamicky a  se vstupem do EU se více než jindy rozšiřuje  i 

mimo  naši republiku. Plánování profesní dráhy se stává náročnější a volba povolání už 

není jednorázový proces na škole, ale je to otázka  aktuální po celou dobu produktivního 

života člověka. Odbornost, flexibilita a mobilita člověka  v povolání je předpokladem 

k úspěšnému začlenění na trh práce, zvyšuje ekonomickou prosperitu jednotlivce i 

společnosti a  snižuje   sociálních rizika spojená s případnou nezaměstnaností . K tomu je 

nutné v oblasti politiky zaměstnanosti rozvíjet kvalitní poradenství, kterého by mohli  lidé 

v jakémkoliv věku  využít pro své rozhodování. 

    Při Evropské komisi pracuje  Expertní skupina  pro celoživotní poradenství, ta v zájmu 

sjednocení terminologie zavádí pro vše, co souvisí s poskytováním informačních a 

poradenských služeb v otázkách volby vzdělávací a profesní dráhy pojem kariérové 

poradenství. Vzhledem k tomu, že  v minulosti u nás mělo slovo kariéra  spíše  hanlivý 
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význam, je u nás teprve postupně zaváděn a používají se pojmy různorodé – poradenství 

pro volbu povolání, profesní poradenství, pracovně-profesní poradenství, někdy také  

vzdělávací nebo studijní poradenství. Terminologie se stále v resortu práce  vyvíjí. 

V současné době je  nejčastěji používáno slovo profesní poradce.( NVF, 2005) 

    Státní správu v oblasti  politiky zaměstnanosti  v ČR vykonává  Správa služeb 

zaměstnanosti  Ministerstva práce a sociálních věcí a úřady práce, které jsou územními 

orgány této státní správy. V každém ze 77 okresů v ČR je zřízen jeden úřad práce a na 

každém je v rámci  informačního a poradenského střediska poskytováno poradenství pro 

volbu povolání ( profesní poradenství). Hlavním cílem profesního poradenství je  sladit  

potenciál světa práce ( nároky jednotlivých profesí, pracovní příležitosti, nutného vzdělání 

, dovedností a znalostí pro výkon určité profese….) s potenciálem jednotlivce (  zájmy, 

schopnosti, zdravotní stav….) Co nejvyšší míra sladění  těchto dvou sfér je předpokladem 

k úspěšné volbě povolání , prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání  a prevenci 

nezaměstnanosti.  

         Poradenské aktivity v souvislosti s volbou povolání a profesním poradenstvím se 

realizují na Informačních a poradenských střediscích pro volbu a změnu povolání  (dále jen 

IPS) při úřadech práce. Historie Informačních a poradenských středisek úřadů práce  se 

začala psát až po roce 1990.  Při jejich konstituování byly využívány mimo jiné i 

zahraniční zkušenosti, zejména z obdobných BIZ center  

ve Spolkové republice Německo. V prosinci 1990 byla v Bruselu podepsána rámcová 

dohoda o poskytování PHARE pomoci pro Československo a cílem  tohoto  programu byla  

podpora vládní politiky restrukturalizace trhu práce v souvislosti s přechodem na tržní 

ekonomiku, včetně rozvoje poradenských služeb k volbě povolání.. V rámci tohoto 

programu  byly pilotně ověřovány projekty Informačních a poradenských středisek Úřadů 

práce, a to  v Kolíně a Lounech. Po  ověření  funkce náplně a efektu práce IPS na těchto 

pilotních  úřadech  se IPS začala systémově budovat na všech  úřadech práce v ČR. 

 

3.2. Kvalifikační požadavky k výkonu poradenské činnosti  

 

    K poradenským činnostem na úřadu práce se kromě zákona o zaměstnanosti    rámcově  

vztahuje pouze nařízení Vlády ČR č.  564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě ( §1 odst. a) nařízení ). 



- 33 - 
 

     Konkrétnější kvalifikační požadavky jsou stanoveny  nařízením Vlády ČR č. 

253/1992Sb ( §2 odst. 1) nařízení ). Zde platové poměry stanovuje v závislosti na zařazení 

obsahu vykonávané činnosti podle Katalogu prací obsaženého v  nařízení Vlády   č. 

469/2002 Sb. , kterými se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady  (  příloha č1. 

nařízení ) 

     Kvalifikační požadavky jsou přímo vázány na zařazení do platové třídy  a na vzorové 

rámcové činnosti. 

     Podle Katalogu prací jsou stanoveny  předpoklady požadovaného vzdělání u 

poradenských činností  ( §4 Katalogu ) - většina poradců je zařazena v 9. platové třídě, na 

kterou je podle uvedené právní normy požadováno  vyšší odborné vzdělání ( obor nebo 

zaměření není specifikován). Na 10. platovou třídu je požadován bakalářský stupeň 

vzdělání a zařazení do 11. platové třídy předpokládá magisterské vzdělání ( v podstatě 

v jakémkoliv oboru). 

     To znamená, že  na rozdíl od sektoru školství , kde je pro kvalifikaci poradce 

požadováno magisterské vzdělání, může v sektoru sociálních věcí jako poradce působit i 

absolvent VOŠ nebo bakalářského studia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 
 

3.2.1. Katalog prací  

 

     Náplň práce poradců na úřadech je  dávána do přímé souvislosti se zařazením do 

platové třídy. Katalog uvádí tento příklad prací, které jsou přiřazeny k 9. platové třídě  

( Příloha č. 1 k Nařízení  Vlády ČR  253/1992 Sb.) : 

 

Katalog prací  - příklady prací, spadajících do 9. platové třídy 

 

- samostatná systémová činnost při tvorbě opatření s celorepublikovou působností. 

- školící činnost postihující ucelenou oblast státní správy 

-  písemný nebo ústní překlad různorodých odborných nebo obtížných textů z běžně 

používaných jazyků a naopak  

-  zabezpečování komplexních poradensko psychologických služeb v oblasti sociální 

pomoci občanům 

- výkon ucelených odborných činností ve vymezeném úseku státní správy s republikovou 

působností vyžadující rozsáhlé odborné znalosti spojené s vysokou mírou odpovědnosti.  

-  psychologická vyšetření pod vedením kvalifikovaného pracovníka, účast na řešení 

vědeckých, výzkumných nebo vývojových problémů 

- samostatná příprava náročných kulturně vzdělávacích a osvětových akcí (výstavy, 

přednášky, konference) 

 

    Z tohoto  popisu prací je  zřejmé, že jde o vysoce náročnou, komplexní a odbornou 

činnost. Ve svém výzkumu jsem se rozhodla zkoumat, jaké vzdělání  mají poradci 

v resortu práce a sociálních věcí, jakou mají  praxi,  možnosti dalšího vzdělávání a jakou 

podporu mají při výkonu své práce. 
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3.3. Tvorba kompetenčních modelů pro úřady práce v rámci 

standardizace činností 

 

      Úroveň a podmínky poskytování poradenských služeb jsou na jednotlivých úřadech 

různé a  nejednotné . V poslední době proto vznikla potřeba zajistit kontinuitu  a  kvalitu 

poskytovaných služeb na všech úřadech práce.  

      MPSV ČR  zadalo projekt  řešení a ověřování standardů  (Trexima. a. s. 2007), jehož 

předmětem bylo i sjednocení požadavků  v poradenských činnostech jak procedurálních, 

tak personálních.  

    V rámci realizace závěrů projektu  vydal tehdejší  ministr páce a sociálních věcí  Ing. 

Zdeněk Škromach    soustavu  činností, uspořádanou podle procesů prováděných na 

úřadech práce ( Příkaz ministra č. 16/2OO6 ). Ten nabyl platnosti 1. července 2006 u 

procesů týkajících se  kariérového poradenství na ÚP.  Dále stejným příkazem uložil  

ředitelům ÚP vytvořit podmínky k implementaci standardů a  zajistit dodržování jejich 

závazných atributů od 1. ledna 2007. 

   Trexima zavedla ve svém systému  standardizace pojem typového funkčního místa. 

Typové funkční místo je v tomto systému vyjádřeno  popisem, který se skládá 

z následujících základních okruhů: 

- identifikace ( uvádí  název povolání, název typové pozice) 

- charakteristika (  uvádí požadovanou kvalifikační úroveň a základní 

charakteristiku převážně vykonávaných prací) 

- příklady činností podle Katalogu prací (  uvádí zařazení do platové třídy a popis 

příkladů konkrétních činností, které pracovník na tomto typovém místě  vykonává) 

- vykonávané rámcové činnosti ( uvádí podrobný výčet činností, spadajících 

k typové pozici) 

- kvalifikační požadavky ( uvádí výčet oborů  školního vzdělání  optimálního , oborů  

školního  vzdělání také vhodného a výčet školního vzdělání ještě přípustného pro 

výkon povolání v typovém funkčním místě) 

- další profesní vzdělávání povinné ( u typové pozice poradce žádné) 

- zákonem předepsaná praxe ( u typové pozice poradce žádná) 

- požadované další vzdělávání ( uvádí názvy kurzů a školení) 
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- požadavky na průřezové dovednosti (  uvádí požadavky na jazykové dovednosti a 

znalosti, ovládání výpočetní techniky,  administrativní a interpersonální dovednosti, 

ostatní odborní  znalosti  řízení motorových vozidel) 

 

     V tomto systému  je poradce pro volbu povolání  zařazen jako speciální poradce služeb 

zaměstnanosti a celý popis tohoto typového místa uvádím v příloze č. 2 této práce.  Podle 

tohoto popisu  má  mít poradce vyšší odborné nebo vysokoškolské bakalářské vzdělání,  

ideálně v oboru sociální péče nebo sociální pedagogiky, jako „ ještě vhodné“ jsou uvedeny  

vyšší odborné školy nebo bakalářská studia v oborech  sociální politika a sociální práce,  

právo, veřejnoprávní činnost, sociologie a sociální politika, bakalářské vzdělání v oborech 

pedagogiky , učitelství a sociální péče nebo psychologie a jako „ ještě přípustné“ je 

uvedeno  v podstatě jakékoliv vzdělání bakalářského  nebo vyššího odborného stupně. 

     Není stanovena  délka požadované praxe . Právním předpisem není stanoveno žádné 

povinné  další profesní vzdělávání , jak je tomu  u výchovného poradenství na školách 

nebo v sociálních službách. 

    Je navrženo pouze  další vhodné vzdělávání , které ve výčtu uvádí  výhradně kurzy 

nabízené rezortními vzdělávacími středisky.  

    Z popisu typového funkčního místa  poradce v oddílech Charakteristika, Příklady 

činností  dle Katalogu prací a Vykonávané rámcové činnosti,  je zřejmé, že jde o náročnou 

a  odbornou práci , srovnatelnou s obdobnými  poradenskými činnostmi ve školství.  

Srovnatelné už ale nejsou požadavky na  kvalifikaci , praxi a další profesní vzdělávání. 

    Ve svém výzkumu jsem chtěla ověřit, jak jsou  kvalifikační požadavky na poradce 

uvedené ve standardu  obsaženy v současné době  praxi ä jaká je různost jejich stupně a 

oborů vzdělání.  Jak a zda vůbec  jsou nižší nároky  na vzdělání , absence nároků na 

předchozí praxi a povinnost dalšího vzdělávání ve srovnání se školstvím vnímány  

samotnými poradci jako  nepříznivé.  V této souvislosti jsem chtěla výzkumem zjistit, jaká 

je jejich ochota k dalšímu vzdělávání a jakou podporu v organizacích  mají  při 

zapracování a dalším vzdělávání.  
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3.4.  Možnosti vzdělávání a dalšího vzdělávání  v resortu MPSV  

 

    V předchozí kapitole jsem poukázala   na nesoulad mezi  požadavky na výkon 

odborných činností  poradce a požadavky na jeho vzdělání , jako podstatné součásti 

kompetencí k poskytování poradenských služeb. Tento nesoulad je podle mého názoru  

možné z části vyrovnat  kvalitním  a dostupným dalším vzděláváním . 

   Další vzdělávání poradců na  úřadech práce  však není  legislativně upraveno, není 

stanovena povinnost vzdělávat se, jako je tomu ve školství. 

 

 

3.4.1. Vzdělávací střediska MPSV úřadů práce 

 

     Oblast dalšího vzdělávání  upravuje Koncepce dalšího vzdělávání ve veřejné správě 

přijatá vládou ( Usnesení vlády ČR č. 1542/2005  o pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve 

správních úřadech ).  K realizaci  politiky dalšího vzdělávání pracovníků úřadů práce  

vznikla postupně tři vzdělávací střediska , která v resortu  zaměstnanosti  MPSV  

zabezpečují odbornou přípravu a  realizaci vzdělávacích aktivit  služeb zaměstnanosti, tedy 

i vzdělávání poradců k volbě povolání.  

    Jedná se o následující střediska: 

A/ Vzdělávací středisko ÚP v Pardubicích 

Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice  

B/ Vzdělávací středisko ÚP v Olomouci 

Vejdovského 4, 772 00 Olomouc 

C/ Vzdělávací středisko ÚP v Písku 

Nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek 

    Programy jednotlivých vzdělávacích středisek jsou buď totožné a spádově pokrývají  

dostupnost z jednotlivých úřadů, nebo se v menší části  doplňují. Proto se zde podrobněji 

zmíním o vzdělávacím středisku  při Úřadu práce v Pardubicích.  To bylo zřízeno k 1. 

lednu 1994 nejprve jako samostatná příspěvková organizace a později bylo  začleněno do 

struktury  pardubického úřadu práce. 
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     Vzdělávací aktivity střediska jsou orientovány do tří oblastí. Tvoří je na 30 programů a 

výcviků profesní přípravy: 

- ucelený modulový systém jazykové výuky 

- výuka v oblasti informačních systémů 

- aktualizační semináře a kurzy. 1 

   V dotazníkovém šetření, které jsem realizovala v rámci této práce , jsem se  mimo jiné 

dotazovala i na využívání  nabídky vzdělávacích středisek poradci . Zajímalo mne, zda a 

jak pracovníci nabídku vzdělávacích středisek při volbě kurzů dalšího vzdělávání doplňují 

u jiných  vzdělávacích institucí.  Výsledky uvádím dále v kapitole 4. 

3.4.2. Koncepce rozvoje lidských zdrojů MPSV 

     Personální práce včetně dalšího vzdělávání poradců spadá  na ÚP do kompetence útvaru 

ředitele. 

    Ve srovnání se školstvím  není  další vzdělávání  poradců na ÚP  povinné, není 

upraveno  zvláštním právním předpisem a  není  povinnost ho  nijak plánovat. 

   V současné době  na úrovni MPSV probíhají práce směřující k inovaci a rozvoji   

systému  dalšího vzdělávání. To klade vyšší nároky na   kvalitní personální management na 

úrovni jednotlivých  úřadů i oddělení. Zavedení plánování osobního rozvoje zaměstnanců a 

plánování jejich  dalšího vzdělávání by přispělo k definování  vzdělávacích potřeb na 

úřadech práce. Z  těchto  potřeb by bylo možné vycházet při sestavování   tématické 

nabídky   i tvorby  obsahu  kurzů dalšího vzdělávání ve vzdělávacích střediscích MPSV. 

     Na globální úrovni existuje řada strategií a dokumentů k rozvoji lidských zdrojů. Ale 

jaká je situace v plánování  a podpoře  na úrovni jedince v prostředí  informačních a 

poradenských středisek pro volbu povolání na úřadech práce?  

 

                                                           
1  Celá aktuální nabídka vzdělávacích kurzů je dostupná na  internetových stránkách Úřadu práce Pardubice: 
http://portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info/vzdelavaci_stredisko_up_pa/prehled_vzdelavacich_aktivit#Vstupní%2
0seminář%20pro%20nové%20zaměstnance 
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      V komerční sféře je důraz na maximální využití  potenciálu každého člověka  mnohem 

výraznější, protože přináší prosperitu a  zisk. Kromě půdy a kapitálu je lidská síla jedním 

ze základních výrobních faktorů.  Velké firmy  mají silná personální oddělení , nechávají si  

buď vlastními odborníky nebo externími firmami zpracovávat strategie rozvoje  lidských 

zdrojů a tréninkové programy pro zaměstnance. Nadnárodní koncerny vidí maximální 

využití  individuálního potenciálu jako zásadní, mají propracovaný motivující systém  

kariérového postupu a jsou ochotny  celé své veliké výrobní divize stěhovat po celém světě 

za  lidskou pracovní silou. Samozřejmě levnou a kvalitní.   

     Strategie  rozvoje a využívání lidských zdrojů ve veřejném sektoru nejsou tak 

jednoznačné a na důsledné uplatňování  obecných principů v praxi není  vyvíjen takový 

tlak, jako  ve firmách, kde na nich   stojí a padá zisk. 

    Úřad vlády a MPSV  přijal a vydal v roce 2OO3 dokument „ Strategie rozvoje lidských 

zdrojů“, kde  chápe člověka jako jedinečný lidský potenciál, který lze přeměnit na kapitál 

pouze tak, že  umožní jednotlivci dozrát, naplnit své možnosti  a dojít svého optima.  Jako 

specifické oblasti strategií, vedoucích k výše uvedenému cíli  optimálního  využití 

individuálního potenciálu uvádí celoživotní učení, vzdělávání dětí a mládeže, terciární 

vzdělávání a vědu, další vzdělávání, management a podnikové strategie rozvoje lidských 

zdrojů ( dále jen RLZ) . Samostatnou kapitolu tento dokument věnuje  lidským zdrojům ve 

veřejném sektoru ( Úřad vlády 2OO3: str.26-36) kde vláda přiznává  deficit  právě 

v rozvoji lidských zdrojů ve státní správě a  nedostatek koncepčního řešení. Právě rozvoj 

lidských zdrojů musí být přitom základem  každé reformy. ( Úřad vlády 2OO3:  str.26-36)  

      V roce 2000 byla přijata Koncepce  vzdělávání ve veřejné správě a v roce 2001 Systém 

přípravy  pracovníků veřejné správy a Pravidla, kterými se stanoví  způsob přípravy 

zaměstnanců ve správních úřadech.  V roce 2001 byl také zřízen Institut  státní správy. 

Všechny uvedené instituce a opatření by měly postupně  začít  zkvalitňovat rozvoj lidských 

zdrojů.   Mezi hlavní  strategické směry a doporučení  je zařazeno také  doporučení 

motivovat pracovníky  ke vzdělávání a nutnost celoživotního učení.  Nyní stojíme před 

otázkou, jak do těchto oficiálně otevřených dveří pro rozvoj  odborného potenciálu  

vstoupit a realizovat je.  

    Podle dokumentu Strategie rozvoje lidských zdrojů MPSV ČR , se i  státní úřad nebo 

jiná veřejná instituce   může stát  učící se organizací. Učení akcí, případové studie, 

simulace, týmové projekty, analýza problémů, interaktivní internetové programy a jiné 

aktivní metody jsou pro učení ve veřejné správě velmi vhodné“ ( MPSV ČR  2003: str. 37). 
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4. Srovnání  pracovních nároků kladených na poradce ,  

požadavků na vzdělání poradců ,  a možností podpory a dalšího 

vzdělávání v resortech práce a sociálních věcí 

  

Základní pracovní činnosti poradců pro volbu povolání 

Ve školství - na  základních a středních 

školách 

(vykonávají výchovní poradci) 

Na IPS úřadů práce 

- Odborná intervence  u žáků se specifickými  

problémy 

- Odborná práce se zájmovými dotazníky a 

profesiogramy 

- Pomoc při řešení problémových situací 

- Vyhledávání a  identifikace  specifických 

problémů žáků 

      - zajišťování a profesní dráhy poradenství k volbě          

povolání 

 

( Odbor školství , mládeže a sportu 

Moravskoslezského kraj, na http://www.kr-

moravskoslezsky.cz/sk_81.html dne 20.6.2007) 

 

- zajišťují další  činnosti související s koordinací  

výchovně poradenských aktivit, prevencí sociálně 

patologických jevů, integrací žáků se specifickými 

výukovými problémy, integrací žáků se zdravotním 

postižením a další činnosti 

- Samostatná systémová činnost při tvorbě 

opatření s celorepublikovou působností. 

- Školící činnost postihující ucelenou oblast 

státní správy. 

-  Písemný nebo ústní překlad různorodých 

odborných nebo obtížných textů z běžně 

používaných jazyků a naopak.  

-  Zabezpečování komplexních poradensko 

psychologických služeb v oblasti sociální 

pomoci občanům. 

- Výkon ucelených odborných činností ve 

vymezeném úseku státní správy s 

republikovou působností vyžadující rozsáhlé 

odborné znalosti spojené s vysokou mírou 

odpovědnosti..  

-  Psychologická vyšetření pod vedením 

kvalifikovaného pracovníka 

- Samostatná příprava náročných kulturně 

vzdělávacích a osvětových akcí (výstavy, 

přednášky, konference). 

( Nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., příloha č.1) 

- individuální poradenské konzultace k volbě 

povolání 

- skupinové poradenství pro  třídní kolektivy  

(MPSV ČR ,na http://portal.mpsv.cz/, dne 

20.6.2007 
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     Základní pracovní činnosti , které poradci v obou resortech vykonávají na úseku volby 

povolání  jsou srovnatelné. Ve školství výchovní poradci zabezpečují navíc další činnosti 

směřující k zajištění specifických výchovných a vzdělávacích potřeb žáků. Na úřadech práce 

poradci zabezpečují ještě další služby  směřující k zajištění uplatnění mladých nezaměstnaných 

bez kvalifikace. Vykonávají navíc ale  i systémové činnosti, které jsou ve školství předmětem 

činnosti podpůrných institucí , zejména pedagogicko psychologických poraden.. Blíže se o 

tomto tématu zmíním dále . 

 

Požadavky na vzdělání poradců a platové zařazení – srovnání v resortech 

Ve školství ( na základních a středních 

školách) 

Na IPS úřadů práce 

- Vysokoškolské magisterského 

stupně v oboru učitelství, doplněné  

rozšiřujícím studiem na VŠ v oboru 

Výchovné poradenství 

- Jiná možnost není přípustná 

- Vysokoškolské magisterské 

v jakémkoliv oboru ,nebo 

- Vysokoškolské bakalářské 

v jakémkoliv oboru, nebo 

- Vyšší odborné v jakémkoliv oboru 

12. – 13. platová třída 8. – 9. platová třída 

 

     I když jsou požadavky na vykonávanou poradenskou činnost v oblasti volby povolání  

v obou resortech na stejné úrovni odbornosti, nejsou srovnatelné požadavky na vzdělání a není 

srovnatelné ani platové ohodnocení. 
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Další vzdělávání poradců – srovnání v resortech 

Ve resortu školství V resortu práce a soc. věcí 

- Povinné, stanovené zákonem 

 

-   Není povinné ani upravené zákonem 

- Zákonem stanovená povinnost 

nadřízených další vzdělávání plánovat 

- Plánování dalšího vzdělávání  není 

stanoveno zákonem, je v kompetenci 

jednotlivých úřadů, záleží na přístupu 

managementu . 

    

    V základních koncepcích obou resortů se s dalším vzděláváním počítá, oba resorty mají 

vytvořený  systém  vlastních nebo spolupracujících  institucí pro další vzdělávání.  

    Ve školství je  další vzdělávání  poradců podpořeno legislativou a jednoznačnou úpravou 

minimálního rozsahu dalšího vzdělávání a nutnost jeho plánování.  Má proto základní pravidla a 

propracovaný systém, všeobecnou dostupnost. 
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Podpora  a metodické vedení poradců – srovnání v resortech 

V resortu školství  V resortu práce a soc. věcí 

- Pedagogicko psychologické 

poradny . Zajišťují metodické 

vedení výchovných poradců 

v praxi, poskytují odborné 

konzultace pedagogickým 

pracovníkům a výchovným 

poradcům v péči o žáky a 

v problémových situacích, 

spolupracují se středisky výchovné 

péče při poskytujícími  péči a 

poradenské služby  pro žáky se 

specifickými poruchami chování 

 

(Vyhl. Č. 72/2005, příloha č. 1 Školní 

poradenská pracoviště, na 

http://www.msmt.cz, dne 20.6.2007) 

- Metodicky vede a řídí je  přímo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

( MPSV ČR, na http://portal.mpsv.cz/, dne 

20.6.2007) 

 

     Každá základní a střední škola v ČR má svého výchovného poradce. Jedná se tedy řádově o 

několik tisíc lidí.  Skupina poradců, kteří  pracují na úřadech práce je mnohem menší  - na 

každém okrese pracuje jeden, jedná se tedy o 77 lidí. Není tedy možné, aby i podpůrné systémy  

měly srovnatelnou strukturu. 

     Ve školství je mezi ministerstvem a výchovným poradcem ještě pedagogicko psychologický 

poradna ( dále jen PPP) , která podporu poradcům poskytuje. Při řešení složitých a specifických 

problémů  má výchovný poradce možnost odeslat žáka na příslušné pracoviště PPP například 

k odbornému psychologickému vyšetření, stanovení profesní orientace a podobně. Poradcům na 

úřadech práce tato možnost chybí. Neznamená to ale, že podporu a konzultaci nepotřebují.  

Vzhledem k velikosti  skupiny poradců  na úřadech práce je však nutné hledat jinou formu 

podpory, než je další samostatná instituce. Taková forma by totiž nemohla být dostatečně 

efektivní a individualizovaná. O jakou formu  podpory by mělo jít je i předmětem mého 

výzkumu. Tím se také snažím  zmapovat, jaká je skutečná situace v resortu práce a sociálních 
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věcí z hlediska kvalifikačního složení poradců pro volbu povolání a jaká je  podpora jejich 

dalšího vzdělávání. Na základě výsledků chci navrhnout  úpravu kompetenčního modelu 

poradce a navrhnout efektivní systém dalšího vzdělávání. 
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5. Výzkum kvalifikace a podpory dalšího vzdělávání poradců 

pro volbu  povolání na úřadech práce v ČR 

 

Hlavním cílem 

realizovaného šetření bylo zjistit, jaká je kvalifikační struktura poradců pro volbu povolání 

na úřadech práce v ČR, a jaké jsou  možnosti jejich  dalšího vzdělávání a  podpory. 

 

Dílčí cíle : 

a) zjistit , jaká je ochota poradců  k dalšímu  vzdělávání 

b) jakou podporu ze strany managementu měli při vstupu  do profese poradce, jak 

probíhalo jejich zaškolování 

c) jaké další vzdělávání absolvovali a kde – tudíž jak významnou roli  v dalším 

vzdělávání  hrají  vzdělávací střediska služeb zaměstnanosti MPSV.  

d) co cítí sami poradci za potřebné v dalším vzdělávání a podpoře kvality poradenských 

služeb, a co očekávají. 

 

Hypotéza:  

Úřady práce disponují velkým lidským potenciálem, který není dostatečně veden , 

rozvíjen a využíván. 

 

Dílčí hypotézy: 

1. Na pozicích poradců pro volbu povolání pracují  lidé nejrůznějších oborů  vzdělání a 

není jednotný ani stupeň tohoto  vzdělání. 

2. Vstupní vzdělání  kariérových poradců je většinou vyšší, než požaduje standard 

3. Délka praxe je u nich různá 

4. Absolvování  různých dalších kurzů k rozvoji žádoucích dovedností a znalostí v rámci 

celoživotního učení probíhá převážně mimo  rezortní vzdělávací střediska 

5. Kurzy rezortních vzdělávacích  středisek nejsou využívány buď vůbec, nebo 

v nevhodné době, často i několik let po nástupu na pozici kariérového poradce 

6. V organizacích neexistují plány osobního rozvoje 

7. Zaškolení  na pozici  kariérového poradce  je nejednotné co do délky i formy, není 

nijak řízené a plánované. 
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8. Nově nastupujícímu  poradci není poskytována  patřičná odborná podpora . 

9. Mezi poradci je ochota ke  vzdělávání. Mnoho poradců si zvyšuje kvalifikaci v oboru 

ve svém volném čase a na své náklady. 

10. Většina poradců nemá možnost supervize 

11. Není dostatečně využívána možnost e-learnigového  vzdělávání 

  

5.1. Zvolené metody a postup 

 

    K získání  informací jsem zvolila formu dotazníku.    

    Dotazník je časově nejméně náročná forma sběru dat a může postihnout velký počet 

jedinců , umožňuje poměrně snadno získat informace a náklady na rozptýleném vzorku 

jsou poměrně nízké ( Disman ,2000) Protože na každém okrese je  jedno pracoviště a 

potřebovala jsem pokrýt dotazováním všechny, nebylo myslitelné z hlediska času i  

materiálních nákladů   projet celou republiku a realizovat  jednotlivé rozhovory.  

     Disman ( 2OOO: str. 141) sice uvádí, že  rizikem jsou vysoké nároky na ochotu 

dotazovaného, že je snadné přeskočit otázky nebo neodpovědět vůbec a  je možné, že 

otázky v dotazníku bude zodpovídat někdo jiný a návratnost  dotazníků je nízká, přesto 

jsem tuto metodu zvolila, spoléhajíc na kolegialitu a  pocit  sounáležitosti, který při své 

práci vnímám. 

    Distribuci  dotazníků jsem provedla prostřednictvím elektronické pošty. Zhruba 

polovina dotazníků se mi touto formou i vrátila,  druhá polovina přišla listovní zásilkou. 

V průvodním textu k dotazníkům jsem uváděla k jakému účelu budou data sloužit, a že 

zpracování i prezentace výsledků bude probíhat přísně anonymně. 

I když je na každém okrese pouze jeden pracovník, který se touto problematikou zabývá a 

podle adresáře ÚP lze zjistit, kdo to je, a v případě elektronicky zaslaných odpovědí se 

zobrazí plná adresa odesílatele i s jeho jménem, bylo možné zajistit anonymitu alespoň 

vůči nadřízeným  a ostatním subjektům  tím, že jednotlivé dotazníky  budou  uloženy jako 

důvěrné výhradně u mě  nikdo jiný k nim nebude mít přístup. Veřejně budou prezentovány 

jen anonymní výsledky. V tomto smyslu jsem dotazované informovala. 
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     5.2. Konstrukce dotazníku  

 

     Jednotlivé otázky jsem formulovala s ohledem na  předem stanovené  hypotézy . Dají  

se rozdělit do čtyř základních bloků: 

 

1) Otázky zaměřené na  praxi – tedy případné kompetence  získané  učením se 

konáním v praxi. 

a) délka současné praxe + zkušenosti donesené z předchozích zaměstnání : 

otázky  v dotazníku položené respondentům pod čísly : 

 

2 – Jak dlouho pracujete  jako  poradce pro volbu povolání? 

3 – Kde bylo Vaše předchozí pracoviště? 

4 – jaké bylo na předchozím pracovišti Vaše pracovní zařazení? 

 

b) jak je učení výkonem činnosti organizací podporované a jak je zajišťována 

ze strany managementu organizace kvalita takového učení: v dotazníku otázky 

s čísly: 

 

6 – Jak dlouho  jste se zaškoloval /a na práci poradce pro volbu povolání? 

7 – Kdo Vás při zaškolování vedl? 

8 – Měl/a jste dohodnutý nějaký plán zapracování? 

9 – S kým jste ho sjednával? 

18 – Jakou formou  konzultujete pracovní problémy? 

19 – S kým pracovní Problémy konzultujete nejčastěji? 

2O- Myslíte si, že je možnost konzultací pracovních problémů dostatečná? 

 

 

Otázky byly zaměřené na podporu či vyvrácení hypotéz uvedených výše pod 

čísly 3,6,7,8,10 
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2) Otázky zaměřené  na  kompetence získané školním vzděláním 

 

a) Stupeň a obor současného  vzdělání případně  probíhajícího studia 

 

Takto byly konstruovány otázky položené respondent pod čísly : 

 

5 – Jaký je stupeň a obor Vašeho dosud ukončeného vzdělání? 

14 – Studujete dálkově při zaměstnání? 

 

b) Otázky zaměřené na  zjištění podpory a plánování  vzdělávání organizací 

 

Takto byly konstruovány otázky položené pod čísly: 

  

15 -  Uveďte prosím jaké kurzy nebo studium jste absolvoval/s  při zaměstnání 

soukromě e svém volném čase? 

16 – Máte v organizaci sjednaný nějaký plán Vašeho rozvoje a vzdělávání? 

17 – Pokud máte v organizaci sjednaný plán  Vašeho rozvoje a vzdělávání, 

s kým jste ho sjednával /a ? 

 

 

     Otázky byly zaměřené na podporu či vyvrácení hypotéz uvedených výše pod čísly 1,2. 

 

 

3) Otázky zaměřené na  další vzdělávání   

 

a) s cílem zjistit, kde je  realizováno a jak významnou roli v dalším odborném 

vzdělávání hrají rezortní vzdělávací střediska ÚP, v jakém rozsahu a v jakém čase jsou 

jimi nabízené kurzy využívané 

  

Otázky položené respondentům pod čísly: 

 

11 – Jaké jste absolvoval/a kurzy ve vzdělávacích střediscích ÚP? U každého 

kurzu uveďte, za jak dlouho po nástupu jste ho absolvovala/a. 
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12 – Absolvovala/a jste v rámci zaměstnání  jiné kurzy mimo vzdělávací 

střediska ÚP? 

13 Absolvoval/a jste nějaké e-learningové vzdělávání? 

 

      b) s cílem zjistit, jaká je  ochota poradců k dalšímu vzdělávání. Otázky položené pod 

čísly: 

14 – Studujete dálkově při zaměstnání? 

15 – Uveďte, prosím, jaké kurzy nebo studium jste absolvoval/a  při 

zaměstnání soukromě ve svém volném čase 

 

Otázky byly zaměřené na potvrzení nebo vyvrácení hypotéz uvedených výše pod čísly 

4,5,9,11 

 

4) Otázka zaměřená na zjištění  očekávání samotných poradců 

 

Volná otázka č. 21 – Co očekáváte pro podporu Vaší práce do budoucna? 

 

5.3. Výběr respondentů  

 

     Výzkum jsem zaměřila na celou zkoumanou populaci, kterou tvoří 77 lidí. Vzhledem 

k velikosti populace bylo  reálné zahrnout ji celou. 

Na každém okrese pracuje jeden poradce pro volbu povolání . Je 77 okresů =  rozeslala 

jsem 77 dotazníků.Vyplněných dotazníků se mi ke zpracování vrátilo 60.  Procento 

návratnosti je 78%. Je to reprezentativní vzorek pro poradenství k volbě povolání, které je 

předmětem této práce. ( Disman  2000) . Vzorek by nebyl reprezentativní ve vztahu   ke 

kompletnímu poradenství na ÚP jako celku – to zahrnuje  další specializované poradce, 

jako EURES, rekvalifikace a další.  Cílem této práce však nebylo věnovat se těmto 

skupinám.  

 

 Celý dotazník je uveden v příloze č. 1 
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5.4. Zpracování dat - výsledky statistického třídění I. stupně a diskuse 

 

Otázka č. 1  

Jste : 

a) žena 

b) muž 

 

Tabulka č. 1 Pohlaví respondenta 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost 

Žena 48 80,0% 

Muž 12 20,0% 

Podíl mužů je 20% z celkového počtu poradců. 

 

Diskuse: 

Obecně je v pomáhajících profesích vyšší podíl žen než mužů, stejně jako ve školství  a 

sociální oblasti 

I v poradenství k volbě povolání tomu není jinak a míra feminizace je vysoká. 

 

Otázka č. 2 

Jak dlouho pracujete jako poradce pro volbu  povolání? 

 

a) méně než 1 rok 

b) 1-3 roky 

c) 3-5 let 

d) déle, uveďte prosím kolik let……… 
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Tabulka č. 2  Délka práce na pozici poradce 

Délka práce na pozici poradce 

pro volbu povolání 

Absolutní četnost Relativní četnost 

méně než 1 rok 5 8,3 % 

1-3 roky 4 6,7 % 

3-5 let 9 15,0 % 

déle než 5 let 42 70,0 % 

Celkem  60 100% 

 

70% dotazovaných  vykonává svoji současnou práci  více než 5 let . 

Méně než 1 rok potom pouze  8,3% dotazovaných.  

 

 

Graf č. 1 Délka práce na pozici poradce 
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Diskuse: 

     Řada pracovníků má tedy dlouholeté zkušenosti se svojí prací  a nezanedbatelnou  část 

jejich kvalifikace tvoří praxe.  

     Kvalifikaci netvoří jenom školní vzdělání. Další významnou složkou kvalifikace jsou 

také zkušenosti nabyté praxí  a osobnostní charakteristiky, žádoucí pro výkon profese.  

( Stýblo,1993:str. 84) 

 

Otázka č. 3 

Kde bylo Vaše předchozí pracoviště? 

 

e) na ÚP , přešel ( přešla) jsem z jiného oddělení 

f) v jiné organizaci 

g) přímo ze školy 

 

 

Tabulka č. 3 Předchozí pracoviště 

Předchozí pracoviště Absolutní četnost Relativní četnost 

na ÚP, přešel z jiného 

oddělení 

27 45,0% 

v jiné organizaci 30 50,0% 

Přímo ze školy 3 5,0% 
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Graf č. 2 Předchozí pracoviště 

 

    5% poradců přišlo na tuto pozici přímo ze školy bez jakékoli předchozí praxe 

v zaměstnání. 

    45% respondentů   pracovalo dříve na jiném oddělení ÚP.  

 

Diskuse: 

     Necelá polovina  míst poradců pro volbu povolání je tedy na ÚP obsazována z vlastních  

personálních  zdrojů. S velkou pravděpodobností mají tedy zkušenosti  s fungováním trhu 

práce, agendami úřadu, související legislativou a v této oblasti jsou minimálně zaškoleni, 

pokud nemají odpovídající kurzy   v rámci   rezortního vzdělávání 

     Polovina  poradců přišla z jiné organizace . 

     Nedá se tedy předpokládat, že by  všichni poradci potřebovali od začátku  nástupu  na 

práci poradce pro volbu povolání stejnou strukturu  vzdělávání a kurzů. 
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Otázka č. 4 

Jaké bylo na předchozím pracovišti Vaše pracovní zařazení? 

 

Tabulka č. 4  Předchozí pracovní zařazení 

Pracovní zařazení na 

předchozím pracovišti 

Absolutní četnost Relativní četnost 

Zprostředkovatel zaměstnání 

na ÚP 

15 25,0% 

Vedoucí jiného oddělení na 

ÚP 

2 3,3 % 

Poradce pro změnu povolání 

( rekvalifikace ) na ÚP 

3 5,0% 

Poradce pro osoby zdravotně 

znevýhodněné na ÚP, 

poradce speciálního 

poradenství 

3 5,0% 

Jiná neporadenská oddělení 

ÚP (kontrolní oddělení , 

analytik) 

2 3,3% 

Student/ka 3 5,0% 

Učitel/ka ( všechny stupně 

škol) 

10 17% 

Ostatní profese v pedagogice 

(vychovatelka, speciální 

pedagog, školské úřady) 

4 7% 

Asistentka 3 5,0% 

Personalista 2 3,3 % 

Ostatní (kurátor výstav, 

uvolněný odborový 

pracovník, technicko 

hospodářský pracovník 2x, 

sportovní 

11 18,4% 
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trenér,elektrotechnik, 

vedoucí střediska, účetní 2x, 

podnikový ekonom 2x) 

Sociální pracovník 2 3,3 % 

 

 

 

Graf č. 3 Předchozí pracovní zařazení 

 

     Pokud přecházejí pracovníci na pozici poradce pro volbu povolání v rámci úřadu práce 

z jiných oddělení, bývá to nejčastěji z oddělení  zprostředkování zaměstnání -  ti tvoří 25%, 

tedy celou jednu čtvrtinu,  poradců pro volbu povolání.  Protože na místo 

zprostředkovatele/ ky je požadována nižší kvalifikace a  je zařazen do nižší platové třídy, 

je to možné chápat jako kariérový postup. 

     10% poradců pro volbu povolání přešlo pouze v rámci oddělení poradenství , kde 

pracovali  v jiných poradenských oblastech.  

     24% poradců, kteří dříve pracovali v jiné organizaci, přišlo ze škol různých stupňů od 

základních po vysoké nebo z jiných školských institucí. 18% z nich je   učitelů . Nezřídka 

mají  kvalifikaci učitele -výchovného poradce. Toto vysoké procento jen dokumentuje 
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skutečnost, jak úzce souvisí výchovné poradenství  ve školství a poradenství pro volbu 

povolání na ÚP. 

     9,9% poradců  přišlo z jiných  organizací státní správy ( odbor školství OÚ, MÚ), 

z personalistiky nebo pracovali jako sociální pracovníci. 

     18,4% poradců přichází z nejrůznějších pracovních pozic a s nejrůznější praxí 

v humanitních i technických oborech ( kurátor výstav,  sportovní trenér, technicko 

hospodářský pracovník elektrotechnik, ekonom 2x, účetní 2x, vedoucí střediska ) 

     5% přichází bez praxe přímo ze škol jako noví absolventi a práce poradce je pro ně 

první pracovní zkušeností. 

  

Diskuse: 

     Poradci se rekrutují z různých původních profesí – jedna  čtvrtina jich přišla ze školství, 

mají tedy  s poradenstvím související vzdělání i praxi  a je třebují  si doplnit  dovednosti a 

znalosti související s trhem práce a ostatními specifiky poradenství pro volbu povolání na 

ÚP.   

     18,4% poradců přišlo z úplně jiných i technických profesí, takže je  možné 

předpokládat, že jejich silná stránka bude ve znalostech souvisejících s jejich původní 

profesí, ale budou potřebovat  nabídku dalšího vzdělávání, zejména zaměřenou na 

komunikační dovednosti, diagnostiku problémových klientů, psychosociální dovednosti a 

užívání  speciálních  poradenských programů a metod.  
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Otázka č. 5 

Jaký je stupeň Vašeho  dosud ukončeného vzdělání? 

 

b) středoškolské s maturitou 

c) VOŠ a  dřívějších pomaturitní nástavbové 

d) Vysokoškolské bakalářké 

e) Vysokoškolské magisterské 

f) Postgraduální 

g) Ostatní 

 

Tabulka č. 5 Stupeň vzdělání 

Stupeň vzdělání Absolutní četnost Relativní četnost 

Středoškolské s maturitou 18 30,0% 

VOŠ a pomaturitní 

nástavbové 

5 8,3% 

Vysokoškolské bakalářské 5 8,3% 

Vysokoškolské  magisterské 29 48,4% 

Postgraduální 3 5,0% 

Ostatní 0 0% 

 

 

 

Graf č. 4 Stupeň vzdělání 
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     Nikdo z poradců nemá nižší než středoškolské vzdělání. Z podrobnějšího rozboru této 

kategorie poradců, který  v tabulce neuvádím, jsem zjistila, že tito si kvalifikaci buď 

v současné době zvyšují dálkovým studiem  nebo mají v průměru 10 let praxe 

v poradenské činnosti.  

     VOŠ a dřívější pomaturitní studium  má 8,3% poradců, stejně jako vysokoškolské 

bakalářské vzdělání( také 8,3%) Téměř polovina  ( 48,4%) absolvovala v magisterském 

studijním programu a 5% v dalším postgraduálním vzdělávání.  

 

Diskuse: 

     Současný návrh standardu  předpokládá VOŠ a vyšší vzdělání. V současné době by ho 

splňovalo 70% poradců . 

     S ohledem na různý stupeň vzdělání poradců by měla  vzdělávací střediska nabízet   u 

obsahově stejných kurzů  minimálně dva stupně - základní pro ty, kteří se s danou 

problematikou nesetkali ještě nikdy, nadstavbový pro ty, kteří základy problematiky 

absolvovali  v rámci vzdělání a potřebují si prohloubit  nebo aktualizovat speciální znalosti 

a dovednosti .  

    Fluktuace na místech poradců však není tak velká , aby  takové kurzy byly  obsazeny  

dostatečným počtem  zájemců . Ti, kdo nastoupí by mohli takový kurz absolvovat také 

několik měsíců až let po nástupu  na místo poradce . S takovým časovým odstupem 

pozbývá kurz smysl.  Efektivnější by byla forma vzdělávací supervize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 59 - 
 

Otázka č. 6 

Jak dlouho jste se zaškoloval/a  na práci poradce pro volbu povolání? 

 

a) vůbec, od začátku jsem pracoval /a samostatně 

b) několik dnů, ne déle než měsíc 

c) několik týdnů  uveďte přibližně kolik 

 

Tabulka č. 6 Délka zaškolení  

Délka zaškolení na práci 

poradce 

Absolutní četnost Relativní četnost 

Vůbec 15 25,0% 

Několik dnů, ne déle než 

měsíc 

36 60,0% 

Několik týdnů 9 15,0% 

 

 

 

Graf č. 5 Délka zaškolení 

 

    Čtvrtina poradců nikdy nepotřebovala nebo jim nebylo poskytnuto  zaškolení! Každá 

profese má svoje specifika, která nemohou být  všechna obsažena  v jiné praxi nebo ve 

vstupním  vzdělání, ať je jakéhokoliv stupně.  
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Většina, to je 60% začala samostatně pracovat za několik dnů, zaškolení však nebylo delší 

než jeden měsíc.  

    Jen 15%  uvádí zaškolení v řádu několika týdnů. A to od čtyř týdnů do jednoho roku. 

Průměrná doba  zaškolení u těchto respondentů je uváděna 6,6 týdne. 

 

Diskuse: 

    Podle Havrdové  ( 1999:str. 25) je nejlepším zdrojem učení v procesu profesionálního 

růstu reflektovaná aktivita ve skutečnosti, kdy učení probíhá v reálné situaci, v práci .  

Jako při každém učení je snazší učit se s učitelem – společně reflektovat  zkušenost, 

vyvozovat závěry a plánovat další kroky.  Jednak zkušenosti „učitele“ jako partnera při 

dialogu mohou proces učení urychlit, jednak může  zabránit zbytečným chybám a jejich 

opakování. Pokud se jedná o práci s lidmi, je nezbytné zajistit jejich ochranu před 

případnými chybami pracovníka. 

 

Otázka č. 7 

Kdo vás při zapracování vedl? 

 

a) kolegyně/kolega 

b) vedoucí 

c) vedoucí a kolegyně/kolega 

d) někdo jiný, uveďte kdo 

e) nikdo 

 

Tabulka č. 7 Kdo vedl  zapracování 

Kdo vedl zapracování Absolutní četnost Relativní četnost 

Kolegyně/ kolega 34 56,7% 

Vedoucí 12 20,0% 

Vedoucí a kolegyně 4 6,7% 

Někdo jiný  1 1,6% 

Nikdo 9 15,0% 
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Graf č. 6 Kdo vedl zapracování 

 

    U 56,7%  vedl poradce při zapracování  kolega nebo kolegyně. U dalších 6,7 % 

respondentů  se na zaškolení podílel spolu s vedoucím. Výhradně vedoucí  se podílel na 

zapracování  u 2O% dotázaných. Někdo jiný ( psycholog) vedl   zapracování v jednom 

případě.  V 15% nevedl zapracování nikdo.  

 

Diskuse: 

    Personální management a personální práce je nedílnou součástí managementu 

organizace. Přímí nadřízení by měli hrát významnou roli ve výběru, hodnocení a rozvoji 

pracovníků i v jejich zaškolování ( Stýblo, 1993) Jejich zodpovědnost je 

neoddiskutovatelná. Ve výzkumu se ukazuje, že  vedoucí pracovníci  zřejmě nemají 

odborné kompetence které poradce potřebuje pro své zaškolení. Proto se v praxi osvědčuje  

delegovat  tuto odpovědnost na jiné pracovníky. Mělo by to být na základě dohody všech 

zúčastněných se stanovením rozsahu delegovaných  činností a odpovědností a vedoucí 

pracovník by měl i tak zůstat garantem , který zastřešuje celý proces zapracování. 

     Z uvedených výsledků však vyplývá, že odpovědnost za zapracování většinou nesou 

kolegové, již méně často  vedoucí  . Z kontextu výsledků dalších otázek uváděných na 

jiném místě této práce je zřejmé, že se  zapracování  většinou neplánuje a konkrétně 

nedohoduje. 
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Otázka č. 8 

Měl jste dohodnutý písemně nějaký plán zapracování? 

 

a)ano 

b) ne 

 

Tabulka č.8 Písemný plán zapracování 

Písemný plán zapracování Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 7 11,7% 

Ne 53 83,3% 

  

V 83,3% většině nebyl sjednán písemně plán na zapracování.  

 

Diskuse: 

    Tento výsledek ukazuje, že vedoucí  pracovníci zatím nevyužívají možnost systematicky 

plánovat zaučení nového pracovníka jako efektivní nástroj personálního řízení. 

 

 

Otázka č. 9 

Vyplňujte v případě, že jste na předchozí otázku odpověděl a) ano 

S kým jste plán zapracování sjednával? 

 

a) s přímým nadřízeným 

b) s ředitelem / ředitelkou 

c) s personalistou 

d) s někým jiným  
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Tabulka č. 9  S kým se sjednával plán zaškolení 

S kým se sjednával plán 

zaškolení 

Absolutní četnost Relativní četnost 

S přímým nadřízeným 6 85,7% 

S ředitelem/ředitelkou 1 14,3% 

S personalistou 0 0% 

S někým jiným 0 0% 

 

Z poradců, kteří měli sjednán písemný plán zaškolení ho většina sjednávala s přímým 

nadřízeným.  

 

Otázka č. 10 

Jakou část Vaší pracovní náplně tvoří poradenství k volbě povolání? 

 

a) Vykonávám ji jako jedinou pracovní činnost 

b)  souběžně s jinou agendou 

  

Tabulka č. 10  Jakou část pracovní náplně tvoří poradenství pro volbu povolání 

Jakou část pracovní náplně 

tvoří poradenství k volbě 

povolání 

Absolutní četnost Relativní četnost 

Vykonávám ji jako jedinou 

pracovní činnost 

23 38,3% 

Souběžně s jinou  agendou 37 61,7% 

 

     Jako svoji jedinou pracovní náplň  provádí poradenství k volbě povolání 38,3% 

dotázaných. Zbylých 61,7% dotázaných má tuto poradenskou činnost kumulovanou s jinou 

funkcí. 
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Diskuse: 

    Pro mě překvapivě vyplynula velká nejednotnost v objemu práce, věnované na 

jednotlivých úřadech problematice volby povolání. I když je to samostatná agenda a 

objemově obsáhlá činnost , 61,7% poradců  souběžně s poradenskou prací vykonává ještě 

jiné  agendy a nemohou se věnovat poradenství pro volbu povolání na celý úvazek. 

Celkové statistiky činnosti IPS nejsou vedené. Pro příklad vytížení mohu uvést údaje z 

 interní statistiky  IPS ÚP v Chrudimi že v loňském školním roce  prošlo skupinovým 

poradenstvím  IPS 540 žáků středních škol, 630 žáků základních škol. K individuálním 

konzultacím přišlo 380 klientů.  Z dalších činností: organizace, příprava  a účast na  

Přehlídce středních škol  v okrese, schůzky výchovných poradců základních škol v okrese, 

aktualizace  informačních materiálů a vybavení střediska . Další činnosti jsou obecně 

uvedené v kapitole 3.2.1. Katalog prací 

    K odpovědi na otázku proč je činnost poradce pro volbu povolání často kumulována 

s jinou agendou   by muselo  být provedeno další bližší šetření. 
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Otázka č. 11 

Jaké jste absolvoval/a kurzy  ve vzdělávacích střediscích ÚP? U každého kurzu 

uveďte, za jak dlouho po nástupu jste ho absolvoval/a 

 

Tabulka č. 11  Kurzy absolvované ve vzdělávacích střediscích 

Kurzy absolvované ve 

vzdělávacích střediscích 

Absolutní 

četnost 

Průměrná doba v měsících, za 

jak dlouho po nástupu byl kurz 

absolvován 

Vstupní seminář pro nové 

zaměstnance 

23 6,2 

Základní sociálně psychologický 

výcvik pro poradce 

40 18,7 

Právní minimum 37 35 

Poradenství k volbě povolání 38 27 

Komunikační dovednosti pro 

práci s klientem 

24 26,5 

Základní kurz trhu práce 3 14 

Jazykový kurz 12 81 

Kurz práce s PC 18 42 

Profesní diagnostika COMDI 26 ----- 

Jiné : 76 ----- 

-Managerské dovednosti 1x,  

- Základní  sociálně psychologický 

výcvik pro zprostředkovatele 1x  

- EU 7x 

- Transakční analýza1x, - 

Komunikace1x 

- Ekonomické minimum 4x  

- Správní řád 7x,  

- Skupinové poradenství v klubech 

práce a Práce se skupinou 23 x,  
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- Jednání s klientem v problémových 

situacích 3x 

- Cesty k rovným příležitostem pro 

muže a ženy 2x 

- Základní manažerské dovednosti 

2x 

- Manažerské dovednosti-řešení 

konfliktů a sporů 4x  

- Portál MPSV 2x   

- Trenér ISTP 6x,  

- Drogové závislosti 2x  

- Syndrom vyhoření 3x,   

- Lektorské dovednosti 4x  

- Finanční kontrola 1x,  - Základní 

kurz kontroly 2x 

- Manažerské dovednosti , vedení 

lidí 3x 

- IAP – školení poradců 1x 

- MENTOR 1x  

- Řízení rizik a zavádění kritérií 3E 

1x 

- EQUAL restart 1x 

 

     S výjimkou  kurzu Profesní diagnostika COMDI ( nabízen od roku 2005) jsou od 

počátku činnosti vzdělávacích středisek  v roce 1990 poradcům  nabízeny stejné  kurzy  .      

 

Vstupní seminář pro nové zaměstnance ÚP  

absolvovali respondenti v rozmezí od bezprostředně po nástupu až do dva roky od nástupu 

na ÚP. Průměrná doba, která uplynula od jejich nástupu do zaměstnání na úřadu práce do  

absolvování  uvedeného kurzu byla půl roku. 
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Základní sociálně psychologický výcvik pro poradce 

Absolvovali respondenti v průměru po téměř devatenácti měsících. Nejdříve  po 3 

měsících, nejdelší uváděná doba byla  84 měsíců 

 

Právní minimum 

Absolvovalo 61,7% respondentů a to době v rozmezí od  2 měsíců od nástupu do 84 

měsíců. Průměrná doba , kdy respondenti nastupovali na kurz, je 35 měsíců. 

 

Poradenství pro volbu povolání 

Je základní kurs nabízený pro tuto profesi . Absolvovalo ho 63% respondentů.  Doba od 

nástupu na místo poradce do účasti na kurzu se pohybuje od  jednoho měsíce do 16 let! 

Průměrná doba je 27 měsíců, tedy něco přes dva roky. 

 

Komunikační dovednosti  pro práci s klientem ÚP 

Absolvovalo  40% respondentů a to v rozmezí do  12 do 96 měsíců ( v průměru 26,5 

měsíců) od nástupu na poradenskou činnost. 

 

Základní kurz trhu práce 

Je využíván poradci  navštěvován minimálně – jen v 5% respondentů uvedlo jeho 

absolvování, a to v době od 12 do 18 měsíců po nástupu, v průměru 14 měsíců od nástupu. 

 

Jazykový kurz 

Navštěvovalo nebo navštěvuje ve vzdělávacích střediscích MPSV 2O% poradců pro volbu 

povolání. Doba, která uplynula mezi  nástupu na místo poradce a započetím jazykového 

kurzu je v průměru 81 měsíců. Nejmenší doba je uváděna 12 měsíců a nejdelší 9 let.  

 

 Kurz práce s PC 

Navštěvovalo 30% respondentů v průměru po 42 měsících  od nástupu. 

 

 

Profesní diagnostika COMDI 

43%  respondentů  se účastnilo kurzu pro  užívání profesní diagnostiky. COMDI. 

Neuvádím zde průměrnou dobu za jak dlouho po nástupu,  protože se jedná o  poměrně 
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nový kurz zařazený dodatečně  a tento údaj by zkresloval posouzení, zda to bylo brzy  či 

nikoliv. 

 

Ostatní 

Ostatních  kurzů  ve vzdělávacích střediscích ÚP se  účastnilo celkem 76x ( jednou nebo 

vícekrát)  70%  poradců.  Obsahy kurzů jsou nejrůznější a   většinou souvisí s tím, že  řada 

poradců  přešla  v rámci ÚP z jiných oddělení  ( viz tabulka k otázce č.4), nebo 

nevykonává vykonává práci poradce pro volbu povolání jako jedinou činnost ale 

v kumulaci s jinou  prací ( viz  tabulka k otázce č. 10).   

 

Diskuse: 

    Nejčastěji byly využívány kurzy Skupinová práce a Skupinové poradenství v klubech 

práce.  

   Vzhledem k průměrné délce zaměstnání na pozici  poradenského pracovníka , kdy  70% 

poradců pracuje na svém místě déle než 5 let ( viz tabulka k otázce č.2),  je poměrně málo 

využívám kurz Syndrom vyhoření. 

Průměrnou dobu od nástupu  k absolvování neuvádím, protože se jedná  o dodatečné, 

jednorázové kurzy nebo kurzy, které nejsou v základní nabídce vzdělávacích středisek pro 

poradce k volbě povolání a mohou být otevírány příležitostně. 

     Každý respondent v průměru absolvoval  3,6 kurzů určených  poradcům pro volbu 

povolání ve vzdělávacích střediscích MPSV a 4,4 kurzů z jiných zdrojů. 

    Rozptyl u absolvování kurzů je veliký, a to 0 – 11!  Jsou tedy velké rozdíly ve využívání 

kurzů jednotlivými poradci. 

    Základní kurzy pro poradce ( vstupní seminář pro nové zaměstnance, poradenství pro 

volbu povolání , základní psychosociální dovednosti při jednání s klientem, skupinová 

práce) patří k odborné průpravě poradce a proto nejlépe v prvním půl roce  po nástupu do 

této pozice  by  měly být absolvovány . Většina poradců  však na tyto kurzy nastupuje 

mnohem později nebo vůbec. Souvisí to také s malým počtem zájemců o tento kurz 

v daném období- kurzy proto bývají otevírány  až když je dostatečný počet zájemců.  Dá se 

tedy říci, že  kurzy , i kdyby byly obsahově kvalitní, nejsou využívány v optimální dobu, 

kdy je nastupující poradce potřebuje. Ukazuje se tedy, že zaškolení v této oblasti, kde je 

jen malý počet odborníků, musí využívat  individualizované metody, nikoliv jenom kurzů. 
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Otázka č. 12 

Absolvoval/a  jste v rámci zaměstnání jiné kurzy mimo vzdělávací střediska ÚP? 

 

a) ano – uveďte prosím název kurzu a instituci , kde jste ho absolvoval/a  

b) ne  

 

Tabulka č. 12 Absolvování kurzů mimo vzdělávací střediska 

Absolvování kurzů mimo 

vzdělávací střediska 

Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 36 60% 

Ne 22 36,7% 

Neodpovědělo 2 3,3% 

Celkem  60 100% 

 

 

 

Graf č. 7 Absolvování kurzů mimo vzdělávací střediska 

 

60% dotázaných  se ve své pracovní kariéře  účastnilo   nějakého kurzu mimo vzdělávací 

střediska  ÚP, a to v rámci své práce. Celkem to bylo  97 kurzů.  

 

 



- 70 - 
 

Diskuse: 

    Jednalo se o  různě zaměřené kurzy, které lze rozdělit do tří základních  skupin: 

    1. Kurzy , které pořádaly nejrůznější agentury ( například: Kurz telefonické krizové 

intervence, jazykové kurzy, různě zaměřené kurzy PC, Cesty k rovným příležitostem pro 

muže a ženy, kurz k problematice EU, Sociální komunikace pro lektory, Stárnutí- 

zaměstnávání a aktivní styl života z pohledu psychologie, Diagnostika studijních 

předpokladů a  profesní orientace, Kariérové poradenství, Pracovní rehabilitace a  

podporovaná práce, Psychologie vedení týmu, Personální management, Diagnosticko 

intervenční systém : Barvy života, Právo na každý den, nejen řeč těla, Než vytočíte číslo,  

Nepodléhejte stresu, Zkouška pro všechny, Systém práce s nezaměstnanými, Systemické 

koučování při práci s klientem )   

    2. Kurzy  pořádané univerzitami v rámci celoživotního vzdělávání (například: 

Psychologie pro speciální pedagogy, Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, 

kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých, Právní minimum 

    3. Kurzy v rámci projektů a  pilotních projektů  ( například: pilotní projet Aktivně 

k podnikům, kurz Prezentace (PowerPoint) v rámci projektu BATCOS v programu 

Leonardo da Vinci, Key Qualifications and Soft Skills v rámci pilotního projektu Leonardo 

da Vinci)  

    Průměr absolvovaných kurzů na jednoho respondenta, kteří odpověděli na  tuto otázku 

kladně, je 4,2 takže další vzdělávání mimo  vzdělávací zařízení ÚP měli poměrně často. 
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Otázka č. 13 

Absolvoval/a jste  nějaké e-learnigové vzdělávání? 

 

a) ano- uveďte  prosím, jaký kurz 

b) ne 

 

Tabulka č. 13 Absolvování e-learningového vzdělávání 

Absolvování e-learnigového 

vzdělávání 

Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 11 18,3% 

Ne 48 80% 

Neodpovědělo 1 0,7% 

Celkem  60 100% 

 E-learning využilo jen 18,3% respondentů. 

 

 

 

Graf č. 8 Absolvování e-learningového vzdělávání 
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Diskuse: 

    80% respondentů tuto formu nevyužilo nikdy.  

    Účastnilo se jí jen 18,3% dotázaných respondentů a to v kurzech : E-academy – AJ pro 

úředníky; Minimum o EU; e-kariéra- člověk a svět práce ( NUOV); Prezentace 

PowerPoint; NETTRAINERS ( pro lektory e-learnigového vzdělávání) ; Manažerské 

dovednosti . Přitom možnosti   této formy vzdělávání jsou poměrně významné a nabídka  

pestrá. Jen Institut státní správy nabízí  tyto  e-learningové kurzy : 

 

Nabídka E-learningových kurzů  Institutu státní správy: 

 

Správní řád 

Rovné příležitosti žen a mužů 

BOZP+PO - zaměstnanci 

BOZP+PO - vedoucí 

MS Excel XP 

MS Word XP 

MS PowerPoint XP 

Internet Explorer 

Diskriminace 

Environmentální minimum 

Katastr nemovitostí ČR 

Zavádění eLearningu do vzdělávání veřejné správy 

Komunikační dovednosti úředníka 

Zefektivnění korespondence pomocí MS WORD  

Školení řidičů referentů 

 
2 

Eurion ( 2007) 

 

                                                           
2 ) Kurzy jsou průběžně aktualizované a jsou dostupné na internetových stránkách občanského sdružení 

Eurion.. Distanční vzdělávání (e-learning)na http://www.eurion.cz/aktivity-a-reference/distancni-vzdelavani-

e-learning/, dne 10.4.2007 
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E-learningové vzdělávání má výhodu individualizace – čas i postup si  může pracovník 

sám řídit. Malý zájem o tuto formu individualizovaného vzdělávání  lze vysvětlit jednak 

tím, že  učení skrze počítač je zatím pro poradce nezvyklé a dále tím, že preferují osobní 

živý kontakt s lektorem a kolegy Také spíše technická povaha nabízených kurzů může být 

důvodem nízkého zájmu poradců.  

 

Otázka č.14 

Studujete  dálkově při zaměstnání? 

 

a) Ano – VŠ bakalářský stupeň, uveďte prosím 

obor……………………………………... 

b) Ano – VŠ magisterský stupeň, uveďte , prosím, 

obor………………………………….. 

c) Ano  - VOŠ, uveďte prosím 

obor………………………………………………………. 

d) Ano, jiný typ školy, uveďte prosím 

jaké……………………………………………….. 

e) ne 

 

Tabulka č. 14 Studium při zaměstnání 

Studium při zaměstnání Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano -VŠ bakalářský stupeň 3 5,0% 

Ano – VŠ magisterský 

stupeň 

6 10,0% 

Ano – VOŠ 0 0% 

Ano – jiný typ školy 0 0% 

Ne 50 83,3% 

Neodpovědělo 1 0,7% 

Celkem 60 100% 
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Graf č. 9 Studium při zaměstnání 

 

     Nikdo v současné  době nestuduje dálkově při zaměstnání  nižší než vysokoškolský 

studeň vzdělání, z toho  jsou 3 respondenti studenty bakalářských oborů a 6 jich studuje na 

magisterském stupni. Většina studuje  v oborech zaměřených  na sociální práci nebo státní 

správu  

 

Diskuse: 

    Záměrem  bylo  zjistit  ochotu poradců ke vzdělávání a ta je poměrně vysoká. 

V dotazníku  nebyla respondentům položena otázka, která by zjišťovala, jaké jsou důvody, 

proč studují a zvyšují si  vzdělání. Zda pociťují své vzdělání vzhledem k profesi  

nedostatečné nebo  se jedná o jejich zájem či jiné důvody. Odpověď na tuto otázku by  

musela být předmětem dalšího dotazování. 
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Otázka č. 15 

Absolvoval/a jste nějaké  kurzy nebo studium soukromě ve svém volném čase? Pokud 

ano, uveďte jaké. 

 

a) ne 

b) ano……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Tabulka č. 15 Absolvování kurzu nebo studia  soukromě ve volném čase 

Absolvování kurzu nebo 

studia soukromě ve volném 

čase 

Absolutní četnost Relativní četnost 

Ne 28 46,7% 

Ano 

 

32 53,3% 

Neodpovědělo 0 0% 

Celkem 60 100% 

 

     Ve volném čase se účastnilo  nějaké formy vzdělávacích aktivit 53% dotázaných. 

46,7% nikdy. 

 

Diskuse: 

    Více než polovina poradců si zvyšuje nebo rozšiřuje kvalifikaci ve svém soukromém 

volnu nebo v rámci dovolené na zotavenou. To je poměrně veliká ochota k seberozvoji i 

mimo rámec  zaměstnavatele a placené práce. Stálo by za podrobnější  prozkoumání, proč 

toto sebevzdělávání neprobíhá v rámci zaměstnání, protože v drtivé většině se jednalo o 

rozvoj profesních kompetencí souvisejících s vykonávaným povoláním.. 

     10 respondentů uvedlo dálkové studium VŠ  v bakalářském, magisterském i 

doktorském stupni, 1 respondentka si  ve svém volném čase v rámci dálkového studia 

doplňovala SŠ. 

     12 respondentů uvedlo dlouhodobé studium cizího jazyka 
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10 respondentů uvedlo ostatní kurzy ( například: andragogika, lektorské dovednosti, 

dlouhodobý výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, lektor e-learnigového vzdělávání, 

podnikový management) 

    Někteří respondenti uváděli absolvování více než jednoho kurzu nebo studia - průměr na 

jednoho respondenta, který odpověděl kladně  na otázku  o vzdělávání ve volném čase je  

1,7 kurzů nebo dálkového studia . 

 

Otázka č. 16 

Máte v organizaci sjednaný nějaký plán Vašeho osobního rozvoje a vzdělávání? 

 

a) ano, ale je zbytečný 

b) ano, je užitečný 

c) ne, nepotřebuji ho 

d) ne, uvítal bych ho 

 

Tabulka č. 16 Plán osobního rozvoje a vzdělávání 

Máte v organizaci sjednaný  

nějaký plán osobního 

rozvoje a vzdělávání 

Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano, ale je zbytečný 2 3,3% 

Ano, je užitečný 7 11,7% 

Ne, nepotřebuji ho 15 25,0% 

Ne, uvítal bych ho 36 60,0% 

Celkem 60 100% 

 



- 77 - 
 

 

 

Graf č. 10 Plán osobního rozvoje a vzdělávání 

 

    Plán osobního rozvoje a vzdělávání má v organizaci sjednáno 15% respondentů z toho 

3,3% ho vnímají jako zbytečný. Z podrobnější analýzy, kterou neuvádím, vyplývá, že 

důvodem jsou  nedodržování dohodnutých plánů, nebo to, že se neaktualizují a dále se 

s nimi nepracuje. 

    85% respondentů nikdy nemělo  plán rozvoje v organizaci sjednaný. 

 

Diskuse: 

    Pouze 12% poradců má svůj plán rozvoje a dalšího vzdělávání. Pokud plány existují, 

jsou v 7 případech z 9 hodnoceny jako užitečné a přínosné. V jednom případě byl  

hodnocen plán vzdělávání jako zbytečný, z důvodu jeho nedodržování, jednou bez udání 

důvodu. 

    Celých 60% poradců  takové plánování nemá a přitom by ho  uvítali.  To koresponduje 

s výsledky otázky č. 15, kde  víc než polovina poradců uvedla, že se profesně vzdělává ve 

svém volném čase. 

    25% poradců je toho názoru, že žádné plánování  v této oblasti nepotřebují . Důvodem 

může být buď skutečnost, že mají dobré vztahy na pracovišti a  mohou se aktuálně 

dohodnout podle svých potřeb, nebo mají pocit, že  jsou na takové profesní úrovni, že nic 

nepotřebují, případně rezignovali na  jakékoliv  vzdělávací aktivity. 
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    Tento výsledek potvrzuje tezi u otázky č.8 – že totiž plánování rozvoje pracovníků jako  

nástroj personálního řízení je zatím vedoucími pracovníky tohoto oboru nedoceněn. 

 

Otázka č. 17 

Pokud  máte sjednaný plán  Vašeho rozvoje a vzdělávání, s kým jste ho sjednával/a? 

 

a) s přímým nadřízeným  

b) s ředitelem/ ředitelkou ÚP 

c) s personalistou 

d) s někým jiným, uveďte kým 

 

Tabulka č. 17 S kým byl plán rozvoje a vzdělávání sjednaný 

S kým byl sjednaný plán 

rozvoje a vzdělávání 

Absolutní četnost Relativní četnost 

S přímým vedoucím 8 88,9% 

S ředitelem ÚP 1 11% 

S personalistou 0 0% 

S někým jiným 0 0% 

Celkem 9 100% 

 

     8 z celkových 9 plánů bylo sjednáno s přímým nadřízeným. V jednom případě byl plán 

sjednán sice přímo s ředitelem úřadu, ale jednalo se též o přímého nadřízeného, protože 

respondentka byla ve funkci vedoucí oddělení a jako taková spadala pod přímé vedení 

ředitele. 

 

Diskuse: 

    Z uvedených výsledků vyplývá, že plánování osobního rozvoje a vzdělávání poradců je 

na všech úřadech  víceméně  v kompetenci přímého nadřízeného , nebo v něm přímý 

nadřízený hraje významnou roli. 
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Otázka č. 18 

Jak konzultujete  pracovní problémy? 

 

a) kdykoliv potřebuji, průběžně 

b) na poradách oddělení 

c) na supervizních sezeních s nadřízeným 

d) na externích supervizích 

e) většinou nemám takové problémy, že bych je potřeboval/a s někým probírat 

 

Tabulka č 18  Forma konzultací pracovních problémů 

Jak konzultujete pracovní problémy Absolutní 

četnost 

Kdykoliv potřebuji, průběžně 51 

Na poradách oddělení 14 

Na supervizních sezeních s nadřízeným 2 

S externím supervizorem 0 

Nemám takové problémy, že bych je potřeboval/a s někým 

probírat 

4 

Jinou formou 0 

Neodpověděl 1 

  

   Dva respondenti uvedli, že konzultují pracovní problémy výhradně na poradách. 

V dalších 11 případech  konzultace  na poradách spolu s možností a) , tj. kdykoliv 

průběžně. 

   Jen 4 respondenti subjektivně nepotřebují  konzultovat  problémy spojené s výkonem své 

práce nikdy.   

   Minimálně – jen ve dvou případech – je využívána možnost supervize, a to vždy interní 

manažerské, vykonávané vedoucím. Žádný poradce nemá možnost využívat  externí formu 

supervize.   
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Diskuse: 

     Častým místem diskusí pracovních problémů  jednotlivých pracovníků bývá porada. Jak 

ukázala otázka č. 7, vedoucí  oddělení  nemá obvykle expertízu potřebnou k odbornému 

zapracování poradce. Porady tedy zřejmě slouží především  k řízení chodu oddělení, 

stanovování a diskusi krátkodobých a dlouhodobých cílů, delegování úkolů, kontrole jejich 

plnění atd. 

   Vzhledem ke skutečnosti, že poradenství k volbě povolání je často vyhledáváno klienty 

se specifickými problémy – osobnostními, sociálními, výukovými i zdravotními , bylo by 

třeba blíže zkoumat s kým a jak mají poradci možnost konzultovat tyto speciální problémy.  

     V posledních dvaceti letech došlo k ohromnému nárůstu poradenských služeb a jejich 

využívání v mnoha profesích. Tento obrovský vzestup poradenství a psychoterapie s sebou 

přinesl poznání, že taková práce musí být řádně supervidována (Hawkins a Shohet 2OO4: 

str. 17,18). Žádný poradce však zatím možnost externí supervize nemá. 

     

Otázka č. 19 

S kým pracovní problémy konzultujete nejčastěji? 

 

a) s kolegy na pracovišti 

b) s kolegy na některých jiných ÚP 

c) s vedoucím 

d) s externím supervizorem 

e) s lidmi v jiných organizacích, se kterými spolupracujeme 

f) s někým jiným 

g) většinou si poradím sám 
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Tabulka č. 19 S kým jsou pracovní problémy konzultovány 

S kým pracovní problémy konzultujete 

nejčastěji 

Absolutní 

četnost 

S kolegy na pracovišti 38 

S kolegy na jiných ÚP 28 

S vedoucím 33 

S externím supervizorem 0 

S lidmi v jiných spolupracujících 

organizacích 

6 

S někým jiným 0 

Poradím si sám 4 

 

Diskuse: 

    Respondenti často uváděli více než jednu odpověď, proto  neuvádím celkové součty 

absolutních a relativních četností. Svědčí to o spontánní potřebě poradců využít více zdrojů 

podpory a zkoumat různá hlediska na případy. 

    Nejčastěji  poradci svoje pracovní problémy konzultují v rámci svého oddělení – 

většinou s kolegy na pracovišti  a s vedoucím, případně ještě  s kolegy na jiných úřadech.  

Výhradně s vedoucím  konzultuje  pracovní problémy 8 respondentů. Výhradně s kolegy 

na pracovišti 7 respondentů.  

    Mimo své pracoviště a  stejný typ úřadu - tedy  na jiné úřady práce -  se obrací 5 

respondentů. 

    Mimo pracoviště na jiné organizace se obrací poradci  spíše výjimečně, jen v 6 

případech. Je otázka, zda takovou příležitost vůbec mají. Jako poradce na ÚP mám dobrou 

zkušenost s realizací takzvaných  případových konferencí. U mých klientů, kteří měli 

v minulosti  významné problémy, které pomáhaly řešit jiné instituce ( lékaři, speciální 

pedagogové,  diagnostické a výchovné ústavy , azylové domy atd.) bylo snadnější hledat 

možná řešení společně . Nikdy se mi nestalo, že by klient nesouhlasil nebo oslovené 

instituce odmítly účast. 
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Otázka č. 20 

Myslíte si, že možnost konzultací pracovních problémů je dostatečná? 

 

a) ano 

b) většinou ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

Tabulka č. 20 Možnosti konzultací 

Je možnost konzultací 

dostatečná 

Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 18 30,0% 

Většinou ano 23 38,3% 

Spíše ne 13 21,7% 

Ne 6 10,0% 

Celkem 60 100% 

  

 

 

 Graf č. 11 Možnosti konzultací 

 

     3O% poradců vnímá možnost diskutování pracovních problémů jako dostatečnou, 38% 

jako poměrně dostatečnou, 21% jako spíše nedostatečnou  a 10% jako nedostatečnou. 
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Diskuse: 

    Nejvíce, 38% poradců má názor na to, že většinou vystačí s možnostmi konzultací, které 

mají.Existuje tedy jen menší část případů,  které by potřebovali konzultovat ještě jinak. 

Dalších 32% poradců považuje dostupné možnosti konzultací za spíše nedostačující nebo 

zcela nedostačující. 

    Svědčí to o tom, že většina poradců by uvítala  rozšíření možností konzultovat část 

svých případů. 

 

Otázka č. 21 

Co očekáváte pro podporu Vaší práce do budoucna? 

 

Tabulka 21 Očekávání do budoucna 

Očekávání do budoucna Absolutní četnost Relativní četnost 

Pracovní vztahy uvnitř 

organizace – s nadřízenými 

 43 38,8% 

Pracovní vztahy k MPSV 5 4,5% 

Spolupráce s jinými 

organizacemi a ostatními ÚP 

15 13,5% 

Očekávání vůči vzdělávacím 

střediskům MPSV 

7 6,3% 

Materiálně technické 

zabezpečení 

9 8,1% 

Očekávání vztahující se  

k metodické podpoře a 

osobní podpoře 

16 14,4% 

Ostatní 1 0,9% 

Bez výhrad spokojeno se 

současným stavem 

8 7,2% 

Nic neočekává 7 6,3% 

Neodpovědělo 10 16,7% 

CELKEM vyjádření 111 100% 
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Graf č. 12 Očekávání do budoucna 

 

    Tato volná otázka dala  na závěr dotazníku respondentům možnost vyjádřit svoje osobní 

očekávání do budoucna pro podporu svojí práce. 

    Jednotlivá prohlášení  obsahově shodná nebo podobná jsem utřídila do 9 kategorií 

uvedených  výše v tabulce. 

    Neuvádím celkovou absolutní  ani relativní četnost u jednotlivých kategorií vyjádření, 

protože  mnoho respondentů se vyjádřilo obšírněji a jejich různá očekávání jsem zařadila  

do  různých kategorií, takže u jednoho respondenta je zaznamenáno i více odpovědí. 

10  respondentů z 6O neodpovědělo, takže je zde zahrnuto 111 vyjádřených očekávání od 

5Oti respondentů. 

   7 jich neočekává nic – Buď rezignovali na jakákoliv očekávání ( 3x ), nebo své vyjádření 

blíže nekomentovali. 

   8 respondentů je bez výhrad spokojeno jak s vybavením, tak s podporou vedení, kterou 

mají dostatečnou( 4x). Někteří si cení  volnosti, kterou pro svoji práci bezvýhradně mají 

(3x). 
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    Nejvyšší procento ze všech vyjádřených očekávání ( 38,8%) se týkalo pracovních vztahů 

uvnitř organizace – poradců  a vedení ( například: kvalitnější nebo vůbec nějaké přímé 

vedení  a větší metodická podpora od vedoucího12x,  aby vedoucí umožnili další 

vzdělávání i mimo vzdělávací střediska MPSV, aby byl zaměstnavatel vůbec ochoten 

umožňovat  osobní rozvoj poradce a aktualizaci jeho znalostí a dovedností 15x,  očekávání 

systematického přístupu vedení ke vzdělávání poradců 2x, uznání odbornosti a 

samostatnosti v práci poradce pro volbu povolání a  tomu odpovídající platové ohodnocení  

v 10. platové třídě ( dosud jsou poradci zařazeni do 9. platové třídy). 

    Tolik očekávání v této oblasti  dává signál pro rozšíření nabídky kurzů pro střední 

management ( vedoucí odborů a oddělení) zaměřené na  týmovou práci , komunikaci , 

vedení lidí a týmů a manažerskou supervizi. 

     4,5% očekávání se vztahovalo k efektivnější práci MPSV ( dostatečné předávání 

informací, naslouchání podnětům „zdola“, efektivnějšímu vynakládání prostředků na 

materiální zabezpečení, zajištění lepší součinnosti  resortů MPSV a MŠMT, iniciování 

legislativních změn v zařazení poradců a jejich odbornosti do 10. platové třídy). 

   Další větší skupinu očekávání tvoří oblast spolupráce s jinými organizacemi a sociálními 

partnery, včetně ostatních ÚP. K této se vztahuje   13,5% ze všech vyjádřených očekávání.  

( například výměna zkušeností a setkávání s kolegy 9x,větší spolupráce s jinými 

institucemi 2x) 

    14,4% očekávání patří do oblasti , kterou  je možné nazvat podpora osobní profesionální 

pohody a podpory ( Možnost supervize 7x, Kvalitní psychosociální výcvik 1x, Více kurzů 

zaměřených na duševní hygienu, emoce a sebepoznání, prevence syndromu vyhoření 3x, 

možnost vzájemného konzultování a týmové práce 5x, kvalitní zástup v týmu). 

    6,3%  vyjádření respondentů  směřuje přímo na činnost vzdělávacích středisek MPSV a 

inovaci nebo zkvalitnění jejich činnosti ( pestřejší a aktualizovaná nabídky kurzů 1x, 

Inovace obsahu stávajících kurzů 2x,  nové a zkušené a ne stále stejné lektory 1x, nabídky  

kurzů v pravou chvíli ) 

     8,1% očekávání  je v oblasti zlepšení materiálně technického zabezpečení a vybavení       

prostory a materiál . vybavení včetně PC  9x. 

     Nejvíce očekávání  poradců je  směřováno k nadřízeným včetně MPSV. Další  velká  

část očekávání se vztahuje k metodické a vzdělávací podpoře, z toho 8 ve formě  supervizí 

či konzultací. 
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5.5.  Výsledky statistického třídění  II. stupně a diskuse 

 

   Tabulka č. 1  

Délka  zaměstnání  respondenta jako poradce pro volbu povolání s ohledem na 

pohlaví  

 

DÉLKA 

ZAM ĚST- 

NÁNÍ JAKO  

PORADCE 

POHLAVÍ Celkem ∑ ∑řádk. 

čet. Muži ženy 

abs. 

četnost 

sl. rel. 

četnost 

řád. 

rel. 

četnost 

abs. 

četnost 

sl. rel. 

četnost 

řád.rel. 

četnost 

méně než 1 

rok 

3 25% 60% 2 4% 40% 5 8,0% 100% 

1-3 roky 0 0 0 4 8% 100% 4 7,0% 100% 

3-5 let 0 0 0 9 19% 100% 9 15,0% 100% 

Více než 5 let 9 75% 21% 33 69% 79% 42 70,0% 100% 

∑ 12 100% 20% 48 100% 80% 60 100% 100% 

 

 

   Fluktuace poradců pro volbu povolání je  velmi nízká. 85% poradců na svém místě 

pracuje déle než 3 roky.  75% mužů  se zabývá  profesním poradenstvím více než pět let a 

u žen je to 79%. To dává dobrou možnost pro systematický přístup  k celoživotnímu 

vzdělávání v oboru a k jeho dlouhodobějšímu plánování. 

  Na místech poradců pracují ve výrazné většině ženy – 80% . Poradenská profese je tedy 

výrazně feminizovaná, podobně jako ve školství nebo sociálních službách.  Teprve v 

posledním roce   nastupují více muži než ženy . Sice ne příliš výrazně, ale tento trend by 

mohl zmírnit feminizaci této poradenské profese , pokud by  vydržel.   4 roky předtím však 

na místo poradce nenastoupil žádný muž. Domnívám se, že je to dáno  poměrně nízkým 

platovým ohodnocením  ( ve smyslu zákona č. 217/2003 sb. a Nařízení vlády č. 537/2005 

Sb. je 9. platová třída  v závislosti na  počtu let započitatelné praxe v rozpětí od 11.940 – 

17.140,- )  které není pro muže- vysokoškoláky - zajímavé. Z podrobnějšího rozboru ( ve 

vztahu k otázce č. 10), který v tabulce neuvádím je zřejmé, že  se jedná o muže, kteří  buď 

poradenství k volbě povolání vykonávají jako samostatnou a jedinou činnost, mají nižší 
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vzdělání a mají tak příležitost k jeho doplnění a kariérovému postupu, nebo mají funkci 

kumulovanou s pozicí vedoucího oddělení, tudíž jsou i v jiném výrazně vyšším platovém 

zařazení ( o stupeň nebo dva vyšší platová třída : 10. platová třída v závislosti na délce 

započitatelné praxe  12.950 – 18.600 + příplatky za vedení u vedoucího oddělení 2-5 tisíc 

měsíčně a u vedoucího odboru 3,5 – 8 tisíc měsíčně , jak vyplývá z nařízení vlády č. 

537/2005 sb.).  

    Z těchto dvou důvodů se může poradenství pro volbu povolání stát pro muže zajímavou 

profesí. Nebude-li zařazena tato poradenská profese do vyšší platové třídy, míra 

feminizace se patrně nesníží. I pro ženy s magisterským vzděláním je platové ohodnocení 

malé , jak  plyne z v této tabulce neuváděného podrobnější rozboru v souvislosti s otázkou 

č.  21) a pokud si nestěžují, tak ze stejného důvodu, jako muži – v případě nižšího vzdělání 

mají možnost si ho doplnit nebo je to pro ně za stávajícího nižšího stupně vzdělání 

finančně přijatelné místo . Další možností je , že  mají naopak  až postgraduální vzdělání, 

ale v tom případě zastávají  často současně s poradenstvím  místo vedoucího oddělení nebo 

odboru.  
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    Tabulka č. 2 

Délka zaměstnání respondenta jako poradce pro volbu povolání s ohledem na stupeň 

vzdělání 

 

Délka 

zaměstnání 

Vzdělání ∑ ∑ 

řádkové 

četnosti 

SŚ VOŠ a VŠ všech stupňů 

Absolutní 

četnost 

Sloup. 

četnost 

Řádk. 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Sloup.  

četnost 

Řádk. 

četnost 

Méně než 

rok 

3 16,7% 60% 2 4,8% 40% 5 100% 

1-3 roky 0 0 0 4 9,5% 100% 4 100% 

3-5 let 2 11,1% 22,2% 7 16,7% 77,8% 9 100% 

Více než 5 

let 

13 72,2% 31,0% 29 69% 69,0% 42 100% 

∑ 18 100% 30% 42 100% 70% 60 100% 

 

    Nově  na místa poradců nastupují  v posledním roce častěji středoškoláci  a 72,2%  

středoškoláků pak na svých místech pracuje  déle než 5 let, což je o něco více než u 

vysokoškolsky vzdělaných poradců.  Znamená to, že se svoje místo více  snaží udržet. 

Celkově však nejsou rozdíly mezi  středoškoláky a vysokoškoláky v délce zaměstnání na 

místě poradce nijak významné. Lze to vysvětlit stejnými důvody, jako v minulé tabulce. 
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Tabulka č. 3 

 

Vliv délky zaškolení v pracovním místě poradce pro volbu povolání na četnost  kurzů 

absolvovaných ve vzdělávacích střediscích, v jiných organizacích rámci zaměstnání   

a v soukromém volnu. 

 

Délka 

zaškolení 

Počet kurzů ∑ ∑ 

relat. MPSV Jiné organizace Soukromě 

absolut. 

četnost 

relat. 

sl. 

četnost 

relat. 

řád. 

četnost 

absol. 

Čet. 

rel. 

sl. 

rel. 

řád. 

Abs. 

Čet. 

rel. 

sl. 

rel. 

řád. 

Vůbec 

žádné 

63 21,2% 90% 4 5,0% 5,7% 3 8,6% 4,3% 70 100% 

Několik 

dnů, ne 

déle než 

měsíc 

200 67,4% 68,7% 69 87,4% 23,7% 22 62,98% 7,6% 291 100% 

Několik 

týdnů 

34 11,4% 68,0% 6 7,6% 12% 10 28,6% 20% 50 100% 

∑ 297 100% 72,3% 79 100% 19,2% 35 100% 8,5% 411 100% 

 

     Ti, kdo  neměli dostatečnou  délku zapracování na novém místě  by měli mít  alespoň  

větší možnost  účasti na kurzech pro poradce. Za dostatečnou délku zaškolení se považuje 

v poradenství bez ohledu na vzdělání několik týdnů. 

   Poradci , kteří neměli vůbec žádné zaškolení, absolvovali 90% všech kurzů ve 

vzdělávacích zařízeních MPSV. Jen výjimečně byli zaměstnavatelem vysláni  do jiného 

vzdělávacího střediska (5,7% absolvovaných kurzů) nebo se účastnili profesního 

vzdělávání mimo práci ve svém volném čase  (4,3% absolvovaných kurzů). Pokud tedy 

není poskytnuto zaškolení na pracovišti, je  tato zodpovědnost delegována právě na 

vzdělávací střediska. Podle mého názoru však  jednotlivé kurzy nemohou nahradit 

individualizované zaškolení na pracovišti, tím spíš, že nejsou  poskytnuty v potřebném 

období viz str. 66  ). 
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   U těch poradců, kteří se na pracovišti zaškolovali několik dnů, ale ne déle než měsíc je 

už znát  možnost častějšího  výjezdu mimo  rezortní vzdělávací střediska . Možným 

důvodem je i to, že právě  v průběhu zaškolování vyjdou najevo individuální potřeby, které 

nemohou být pokryty nabídkou  vzdělávacích středisek MPSV a na základě dohody 

vyjíždějí poradci častěji na jiné kurzy - 23,7% z celkového počtu absolvovaných kurzů, 

anebo svoje individuální potřeby  řeší častějším  vzděláváním ve svém volném čase -  7,6% 

absolvovaných kurzů. 

    Nejvýraznější  četnost soukromých vzdělávacích aktivit poradců je u skupiny těch, kteří 

se měli možnost zaškolit důkladně a  dlouhodobě ( několik týdnů) - 20% ze všech 

absolvovaných profesně zaměřených kurzů . 12% kurzů absolvují v rámci zaměstnání  

v jiných organizacích a   tato skupina také nejméně využívá nabídky rezortních 

vzdělávacích středisek.  

    Bylo by jistě zajímavé dále zkoumat důvody, proč tomu tak je, kam jejich další 

specializace směřuje. Vezmeme-li v úvahu, že  83,3% poradců nemá  sjednaný plán 

zaškolení ( viz otázka č. 8) a  85% nemá sjednaný žádný plán osobního rozvoje a 

vzdělávání . Není zřejmé, podle jakých hledisek se výběr  dalších kurzů a rozvoj 

odbornosti poradce řídí. 

 

5.6. Shrnutí hlavních výsledků dotazníkového šetření  

 

      Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je kvalifikační struktura poradců pro volbu povolání 

na úřadech práce v ČR a  jaké jsou možnosti jejich dalšího  vzdělávání a podpory, co cítí 

sami poradci  za potřebné v dalším vzdělávání a podpoře kvality poradenských služeb, co 

očekávají. 

     Výsledky v zásadě potvrdily, že úřady práce disponují ve svých poradcích pro volbu 

povolání  značným lidským potenciálem, který není dostatečně veden, rozvíjen a využíván. 

Samozřejmě jsou na jednotlivých pracovištích značné individuální rozdíly, ale právě 

v lidech  jsou rezervy ke  zvyšování profesionality poradenských služeb. 

    Z dílčích hypotéz se  plně potvrdilo, že na pozicích poradců pro volbu povolání  opravdu 

pracují lidé s nejrůznějším  stupněm a oborem vzdělání. Výrazně však převládá vzdělání 

humanitního směru, což je pozitivní  základ pro rozvoj a zvyšování  poradenských 

kompetencí.  
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     Potvrdilo se také, že poradci mají  často vyšší vzdělání, než požaduje standard, tj. vyšší 

než  VOŠ vzdělání. Někteří si studiem při zaměstnání svoje vzdělání  zvyšují 

magisterským  případně postgraduálním studiem. 

     Nezanedbatelnou složkou kvalifikace je i praxe a dovednosti a znalosti v praxi nabyté. 

Potvrdila se hypotéza, že  délka praxe je u poradců na ÚP různá, ale poradci mají praxi 

spíše dlouhodobou,  nad 5 let. Lze se tedy domnívat, že  plánováním dalšího vzdělávání a 

seberozvoje  je možné systematicky doplňovat vzdělání a kompetence i u poradců s nižší 

kvalifikací. Fluktuace na těchto pozicích je  malá a to dává možnost k systematické práci. 

    Hypotéza č. 4 , že  absolvování různých dalších kurzů k rozvoji žádoucích dovedností a 

znalostí v rámci celoživotního učení probíhá převážně mimo rezortní vzdělávací střediska 

se nepotvrdila.   

     Stejně tak se jen částečně potvrdila hypotéza č. 5. Vzdělávací střediska a jejich nabídka 

jsou  využívány intenzivně a často, je však  zřejmé, že často v nevhodné době. Účast na 

jejich kurzech vždy nedoplňuje, ale někdy i supluje, nástupní praxi a zapracování na 

pracovišti . Využívání vzdělávací nabídky   středisek se děje  většinou náhodně a  bez 

jakéhokoliv plánování . 

     Potvrdila se hypotéza, že v organizacích až na výjimky neexistují plány osobního 

rozvoje i to, že  zaškolení  na pozici  poradce není jednotné, dostatečně dlouhé, není nijak 

řízené a plánované. 

   Potvrdil se také předpoklad, že mezi poradci je velká  ochota ke vzdělávání. Jsou ochotni 

vzdělávat se jednak v jiných  vzdělávacích institucích, než jsou  vzdělávací střediska 

MPSV, studují i v řádných  programech vysokých škol ( náročné a dlouhodobé studium) a 

v některých případech i ve svém osobním volnu  nebo v čase  čerpání dovolené na 

zotavenou. 

    Značná část poradců by  uvítala  rozšíření  možností konzultovat své pracovní problémy . 

Pracovníci až na výjimky nemají možnost využívat supervize, která je  v jiných 

poradenských  profesích buď  nutnou součástí výkonu profese nebo  je alespoň  

praktikována.   

   E-learningové vzdělávání se také potvrdilo jako nevyužívané. 

    V terénu je cítit rozpor plynoucí z nejednotného  vzdělání poradců, z náročnosti obsahu 

jejich práce a z ocenění. Vzdělávací střediska se  snaží vyrovnat rozdíly ve vzdělání 

nabídkou kurzů a poradci  tím, že se vzdělávají.  Pořádání kurzů vzdělávacím střediskem je 
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ale nepružné a neefektivní. Než se naplní kurz pro 77 lidí z celé republiky, může být kurz 

nabízen v nevhodnou dobu. 

   Na základě těchto zjištění navrhuji  několik opatření. 
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6. Doporučení pro řízení a další vzdělávání poradců pro 

volbu povolání 

 

      Doporučení se týkají tří oblastí, dotčených v mé diplomové práci: 

- změn v popisu tzv. typového místa poradce pro volbu povolání 

- rozšíření forem podpory a dalšího vzdělávání poradců formou supervize 

   - rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů o kurzy personálního řízení pro vedoucí   

pracovníky, případně supervize vedoucích pracovníků. 

 

      Při navrhování změn  jsem vycházela z  komparace  kvalifikačních  požadavků na 

poradce  ve školství ( výchovní poradci) a  poradců     k volbě povolání  na úřadech práce .  

Práce  obou těchto stran by se měla prolínat, doplňovat a navazovat, proto je  nezbytné 

zajistit stejnou  úroveň kvality, jejíž  nedílnou součástí je  i  kvalifikace a kompetence 

poradců.   

     Dále jsem vycházela ze zjištění získaných v rámci dotazníkového šetření, jehož některé 

výsledky jsem uvedla výše.  

     Protože je proces standardizace na svém počátku, zavádění  standardů  v podobě 

kompetenčních modelů ještě  na většině úřadů prakticky neprobíhá a i v průběhu zavádění 

je tento proces  otevřen změnám, je implementace případných změn  reálná. 
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6.1. Návrh změn v kompetenčním modelu - popisu typového funkčního 

místa  profesního poradce 

  

     Současný popis typového funkčního místa poradce pro volbu povolání aktuálně platný 

je přílohou č. 2 této práce. Navrhuji v něm následující změny  : 

- Kvalifikační úroveň : vyžadující  vysokoškolské bakalářské nebo vysokoškolské 

magisterské  vzdělání. 

 

Odůvodnění:  profesní poradce mimo jiné zabezpečuje profesní diagnostiku pro ověřování  

způsobilosti  fyzických osob ke studiu. Provádí odborné, specializované, profesní, 

pracovně-profesní , informační, pedagogické a konzultační poradenské činnosti.  Pro 

poradenství  se na ÚP obracejí často žáci se specifickými výukovými potížemi ( dyslexie, 

dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie) nebo s výraznými zdravotními potížemi a 

s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, vylučujícím výkon některých povolání či 

typů studia. Ke zvládnutí takového přesahu disciplín  pro diagnostickou činnost je  nutné 

minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání. 

 

- Zařadit profesní poradce do 10. platové třídy podle Katalogu prací. 

 

Odůvodnění: Poradce pro volbu povolání je zpravidla na každém okrese jeden.  Jeho 

činnost , aby byla kvalitní, předpokládá  úzkou spolupráci a kooperaci s výchovnými 

poradci na školách, pedagogicko psychologickými poradnami a speciálními pedagogy, a to 

je systémová činnost  při zabezpečování poradenských služeb , která  sama o sobě 

předpokládá zařazení do 10. platové třídy.  

 

     -  Popis vykonávaných  rámcových činností rozšířit  o  diagnostické činnosti 

 

Odůvodnění: Velký objem činností  tvoří individuální konzultace s klienty, případně 

s jejich rodiči. Zásadní požadavek při individuálních konzultacích je doporučit vhodná 

povolání s ohledem na schopnosti a předpoklady žáka. To by bez diagnostické činnosti 

nebylo možné. V praxi i poradci , kteří nemají psychologické vzdělání,  používají testové 

metody, zejména testovací PC programy, které dává k dispozici MPSV.  V základní 

charakteristice popisu typového funkčního místa   odborného profesního poradce je 
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pedagogická a diagnostická činnost uvedena, ne však v popisu vykonávaných rámcových 

činností v rozsahu, který by odpovídal.  Pokud  poradci   diagnostiku přímo neprovádějí, 

ale zadávají ji  buď na svém úřadu jinému pracovišti ( psychologovi) nebo jiné instituci 

 ( nejčastěji pedagogicko psychologické poradně), musí  stejně umět  případně sdělit a 

interpretovat výsledky a dále s nimi a klientem pracovat a aplikovat je  do profesního 

poradenského procesu. 

 

- Školní vzdělání ještě přípustné specifikovat do žádoucích oborů, nepřipouštět  

v podstatě jakýkoliv i nesouvisející obor vzdělání 

 

Odůvodnění: Poradenství v oblasti  profese a její volby je otázkou  pomoci sladit  

jednotlivci  jeho osobní předpoklady , zdravotní stav ,  schopnosti a možnosti  s nabídkou 

trhu práce a požadavky profesí.  I když je nesporně třeba, aby měl  poradce znalosti i  

z oblasti fungování trhu práce a technických požadavků jednotlivých profesí, jádro  jeho 

znalostí by mělo být v humanitních disciplínách vztahujících se k člověku . Poradenství, 

které se  týká volby povolání, nemůže například v pedagogicko psychologických 

poradnách poskytovat  strojní inženýr. Proč by tomu mělo být  v poradenských činnostech 

na ÚP jinak? 

 

- Doplnit  do kompetenčního modelu  jazykové znalosti a dovednosti 

 

Odůvodnění: Označit jazykové znalosti jako nepožadované je paradoxní v situaci, kdy  je  

trh práce  rozšířen o další státy.  Základní filozofií EU, které jsme  jako republika členem, 

je volný pohyb osob a volný pohyb pracovních sil. V době, kdy se rozšiřují možnosti 

studia  již 15tiletým dětem na školách v zahraničí, kdy je běžné pro středoškoláky a 

vysokoškoláky  část studia strávit na zahraničních školách ať už v rámci  stáží, grantů, 

stipendií nebo řádného studia, a kdy je intenzivně pracováno na slaďování  srovnatelnosti 

obsahu a výsledků vzdělávání v jednotlivých zemích EU, nepožadovat od poradce 

jazykové znalosti je nemyslitelné.  
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- Stanovit poradcům povinnost dalšího celoživotního vzdělávání 

 

Odůvodnění:  různorodost  vstupního vzdělání přímo vyžaduje další vzdělávání. Dalším 

důvodem pro nutnost  průběžného  vzdělávání je  rozvoj technologií a informací . Průběžné 

vzdělávání , nové podněty, zkušenosti , znalosti a dovednosti jsou  nezbytným 

předpokladem k zamezení stagnace poradce. Je to také významná součást prevence 

syndromu vyhoření. 

   

 SWOT analýza navrhovaných změn 

  

Silné stránky Slabé stránky 

- možnost realizace změn 

v probíhajícím procesu 

- zvýšení profesionality služeb 

- zvýšení  kvality služeb 

- srovnatelnost  kvalifikace poradce  

na ÚP s profesními poradci v jiných 

oblastech a s tím související lepší 

spolupráce a kompaktabilita  

 

- zvýšené mzdové finanční nároky 

- nutnost kvalitního zastoupení v době  

vzdělávání 

Příležitosti Ohrožení 

- pro organizaci: zajistit kvalitní 

služby kvalitními odborníky 

- zvýšení  spokojenosti uživatelů 

s poradenskými službami 

- přiblížení se k principům učící se 

organizace i v prostředí úřadu 

- lepší orientace   a spolupráce mezi 

rezorty a v rámci evropského 

prostoru 

- širší rozhled, zahraniční stáže 

 

- možná zvýšená fluktuace a tendence  

odchodů  vysokoškolsky vzdělaných 

a jazykově vybavených odborníků 

do ziskového sektoru 

- neochota k odchodu  pracovníků, 

kteří nemají dostatečnou kvalifikaci 

a nechtějí si ji zvýšit ani studiem, 

ani dalším vzděláváním  
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     6.2. Návrh systému  vedení a odborného růstu poradců 

 

     Vedení a zajišťování odborného růstu poradců není systematické. Navrhuji proto zavést 

systém , který by se opíral o dva základní pilíře: 

 

1) Řízení  a metodickou podporu poradců 

 

     Ve školství pro výchovné poradce tuto roli  zastávají pedagogicko psychologické 

poradny .  

     S ohledem na velikost  slupiny poradců pro volbu povolání by byla vhodná jiná forma, 

není  nutné zakládat novou instituci. 

     Poradci pro volbu povolání jsou vždy jedinými odborníky na danou oblast na svém 

pracovišti. Vedoucím pracoviště není zpravidla odborník  stejné profese. Metodickou 

podporu je proto nutné v podstatě  hledat mimo přímé nadřízené na pracovišti, a to u 

zkušenějších poradců , například formou mentoringu nebo  peer –supervize. 

      Práci poradců zastávají většinou zkušení pracovníci, ochotní dále na sobě pracovat. 

Profesionální růst je  produktem ochoty a schopnosti  otevírat se novým podnětům 

v profesionální roli a integrovat je  do chování a postojů ( Havrdová 1999:str. 23). Pro 

dospělé a zralé jedince je vhodná aplikace andragogického modelu učení. Tento přístup je 

charakterizován jako  proces přenášení poznatků  ne formou klasických přednášek, ale jako  

proces pátrání či kladení otázek . Takto pojatý proces by měl  dodržet všechny  základní 

prvky andragogického modelu učení, jak je uvádí Havrdová (1999: str. 27,28): 

- vytvoření  atmosféry 

- společné plánování procesu 

- rozeznávání a určení potřeb 

- formulace cílů 

- plánování posloupnosti učebních aktivit 

- realizace a řízení zkušenosti učení 

- vyhodnocení dosavadního procesu učení 

  

      Podle zkušeností z mnoha zemí a jiných oborů, tyto požadavky na podporu pracovníků 

splňuje nejlépe externí supervize. Tento systém metodické podpory nemůže  probíhat 
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samovolně a neřízeně.  Navrhuji proto ustavit funkci  metodika dalšího vzdělávání 

poradců. V jeho kompetenci by bylo : 

- realizovat konzultace pro  tvorbu individuálních plánů vzdělávání 

- realizovat semináře pro vzájemné konzultování pro  vedoucí skupin  poradců, kteří by se 

setkávali v rámci krajů ( viz bod 2. této kapitoly). 

- soustřeďovat nabídky vzdělávání a doporučovat je  jednotlivým poradcům 

- zajišťovat externí supervize podle potřeb pracovníků a v součinnosti s ÚP a  MPSV. 

     Bylo by vhodné, aby metodikem byl buď vedoucí vzdělávacího střediska MPSV nebo  

jeho pověřený pracovník. Vzdělávací střediska MPSV jsou  tři – v Pardubicích, 

v Olomouci a v Písku ( viz kapitola č. 3.4.1. této práce).  Pro skupinu 77 poradců pro volbu 

povolání by byli tedy tři metodici, z nichž každý by měl na starosti zhruba 26 poradců ze 

své spádové oblasti . 

     Reálně by mohli minimálně 1x ročně  osobně navštívit každého poradce a společně 

vypracovat, průběžně hodnotit a doplňovat individuální plán vzdělávání poradce.  

Individuální plán vzdělávání by byl výsledkem  dohody v triádě poradce - přímý nadřízený 

- metodik.  

     Pokud by  byl metodikem  právě pracovník vzdělávacího střediska MPSV,  měl by i 

aktuální přehled o nabídce vzdělávání ve svém zařízení  i v zařízeních jiných organizací. 

Má formální možnost zajistit poradcům dle jejich potřeb externí supervizi včetně jejího   

finančního zajištění z rozpočtu organizace. Externí supervize by byla hrazena stejně jako 

externí lektoři  v kurzech pořádaných vzdělávacím střediskem. 

   Na zajištění této formy podpory poradců pro volbu povolání by proto nebylo nutné  

přijímat nové pracovníky, nevznikly by  další mzdové náklady . Předností je i využití 

stávající struktury  vzdělávacích středisek. 
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2) Systém vzájemných konzultací 

 

    Další změnou, kterou navrhuji, je zavedení systému vzájemných konzultací. Z výzkumu 

vyplynulo, že poradci by se rádi setkávali. Chybí jim vzájemný kontakt , konzultování a 

výměna zkušeností.   

     Supervize mezi kolegy ( peer-supervize ) má mnoho výhod, pokud je správně 

organizovaná. Supervizní skupina v tomto případě nemá být větší než 7 osob, má mít 

uzavřenou jednoznačnou smlouvu o četnosti a místě setkání, o časových limitech, 

důvěrnosti  a řízení procesu. Měla by být  na počátku  ujasněna rozdílná očekávání a 

ujasněny role ve skupině.  

   Z hlediska vlastní organizace  supervizního setkání kolegů by měla být dodržena 

následující pravidla: 

- stanovit si základní pravidla 

- každé sezení by mělo být zahájeno buď zjištěním, kdo má jaké potřeby nebo by měl 

být zaveden rotační systém přidělování času 

- členové skupiny by měli být povzbuzováni k jasnému vyjádření  toho, co od 

skupiny chtějí ve vztahu k tomu, co potřebují. 

- Mělo by být rozhodnuto o neformálním čase  pro společenské neformální diskuse. 

( Hawkins, Shohet, 2004: str. 140-144). 

 

    Pravidlu  skupin do 7 osob  by odpovídalo  pořádání takovýchto  setkání poradců 

v rámci kraje. Na prvním setkání by se poradci dohodli, který z nich by taková setkávání 

organizoval a zajišťoval. Ten by pak v rámci skupiny  jednak zajišťoval dodržování všech 

výše zmíněných základních pravidel vzájemného setkávání, jednak by  spolupracoval 

s metodikem ( viz. odstavec 1. této kapitoly). 

    Tento systém vzájemných konzultací mezi kolegy  by měl opět výhodu využití již 

stávající struktury . V rámci úřadů práce oficiálně  neexistují  větší formální celky, než je 

okresní úřad práce ( ten spadá přímo pod MPSV), ale je zaveden systém tzv. gesčních 

pracovišť. V rámci kraje je stanoven jeden úřad práce pro určitou oblast ( poradenství, trh 

práce, informatika atd.), který by měl  zajišťovat nebo zprostředkovávat pomoc  ostatním 

pracovníkům v oblasti pro daný úsek činnosti. Nevznikly by proto další  finanční nároky 

na  zajištění takového setkávání kolegů. 
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   Peer - supervize by měla být dobrovolná. Je důležité, aby se od počátku  setkávali jen ti, 

kdo o setkání mají zájem. Tak by bylo možné začít pouze s jednou peer skupinou  a podle 

zájmu by mohly vznikat další. Tyto skupiny by si mohly případně přizvat externího 

supervizora, pokud by to jejich spolupráci obohatilo.  

 

Týmová meziresortní spolupráce – případové  konference 

 

     Dalším  efektivním zdrojem  odborných konzultací a dalšího vzdělávání jsou  tzv. 

případové konference. V případových konferencích se  setkávají odborníci z různých 

institucí, kteří spolupracují na případu jednoho klienta. Tato setkání by se dohadovala 

podle potřeby, když by vznikla  situace nebo problém, který by bylo vhodné řešit  společně 

v týmu. 

 

6.3. Návrh na vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti personálního 

managementu 

 

    Z výzkumu mimo jiné vyplynula  skutečnost, že  zatím není dostatečně využívaná 

možnost plánování vzdělávání a podpory pracovníků. Nadpoloviční většina všech 

očekávání poradců  k podpoře své práce směřuje právě k přímým vedoucím.  

    Navrhuji proto ve spolupráci s metodikem ( viz kapitola 6.2.1)  připravit  systém 

vzdělávání pro vedoucí pracovníky v oblasti personálního  managementu. Ten by 

obsahoval  vzdělávací kurzy takto zaměřené a supervize.  

    Rozpracování tohoto systému by  bylo nad rámec této práce, jejíž základní cílovou 

skupinou byli poradci pro volbu povolání.  Tato otázka by měla být předmětem další 

návazné práce. 
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7. Závěr 

 

    Poradenství pro volbu povolání   na úřadech práce  je  významnou službou úřadu 

veřejnosti.  Pro klienty není  izolovanou aktivitou, ale navazuje a doplňuje se 

s poradenstvím v této oblasti v dalších institucích, zejména  ve školství, které probíhá jako 

dlouhodobý proces.  

   Z porovnání  legislativního zakotvení, kvalifikačních požadavků a možností dalšího 

vzdělávání  poradců v resortech školství a práce a sociálních věcí  plynou značné rozdíly 

v neprospěch poradců na úřadech práce. Jejich novodobé profesní místo se  teprve 

prostřednictvím  dílčích kroků ustaluje a hledá  . Nejsou jednoznačně dané kvalifikační 

požadavky na poradce v tomto resortu,  kvalifikační standardy jsou v ověřování a teprve se 

dotvářejí a jen pomalu se zavádějí do praxe. Této situaci také odpovídá nejednotnost 

v přístupu jednotlivých  úřadů k pracovní náplni poradců – více než polovina má své 

pracovní úvazky kumulované s jinou činností. Je  velká nejednotnost ve stupni i oborech 

vzdělání při vstupu do profese . Možnosti dalšího specializovaného  vzdělávání jsou na 

vysokých školách sporadické, v resortních vzdělávacích střediscích  pokrývají jen  část 

potřeb  poradců zejména proto, že tak, jak je různá jejich praxe, stupeň a obor vzdělání, tak 

různorodé doplňkové vzdělávání potřebují a tak širokou škálu  střediska při tak malém 

počtu specializovaných poradců nemohou zajistit.  

Sami poradci by uvítali větší plánování  jejich seberozvoje, další možnosti konzultování a 

vzdělávání. 

    Možným řešením některých problémů by mohla být úprava ověřovaného 

kompetenčního modelu poradce  ve smyslu  jednoznačnějších požadavků na  vzdělání a to 

nejméně vysokoškolského stupně  v humanitním oboru. Bylo by vhodné zařadit poradce do 

10.platové třídy tak, aby byla  adekvátně ohodnocena jejich odbornost. Také je třeba 

stanovit povinnost dalšího celoživotního vzdělávání a  jeho plánování . 

    Při  takové míře různorodosti  vstupních kvalifikací poradců je nutné zavést efektivní 

systém dalšího vzdělávání a učení, který bude dostatečně individualizovaný.  Pro dospělé 

pracovníky se zkušenostmi je  vhodná forma andragogického modelu učení a supervize.  

    Vedoucí pracovníci zatím nevidí  potenciál rozvoje lidských zdrojů v plánování a 

podpoře dalšího vzdělávání poradců. Poradci by ocenili kvalitní personální řízení. Tyto 

kurzy  nejsou v nabídce vzdělávacích středisek dostatečně zastoupeny, nebo nejsou 

dostatečně efektivní. 
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Příloha č. 1 Dotazník  

 

 

 

 

Dotazník pro pracovníky IPS 

 

 

Vážení kolegové 

 

    obracím se na Vás s prosbou o  vyplnění následujícího dotazníku. Je určen všem 

zaměstnancům úřadů práce, kteří pracují na IPS jako poradci pro volbu povolání.  

    Chci tímto způsobem zjistit individuální potřeby v oblasti doplňování a zvyšování 

kompetencí pro výkon poradenské činnosti  poradců pro volbu povolání na  úřadech práce 

a porovnat je s požadavky standardů a s nabídkou dalšího vzdělávání. Cílem je zjistit, 

jak dalece a v čem zejména se jednotlivé uvedené roviny liší  a navrhnout možnosti , jak je 

lépe přiblížit a sladit. Všechny údaje budou zpracovány  přísně anonymně a nikde 

nebudou uváděna žádná data v souvislosti s Vaší osobou, ale pouze v obecné rovině.   

    Toto dotazníkové šetření bude součástí  mé diplomové práce s názvem  „Kompetenční 

model a další vzdělávání  poradců pro volbu povolání  na úřadech práce“. Pokud  budete 

mít zájem o výsledky, ráda Vám je na vyžádání zašlu. Jinak bude celá práce kdykoliv  

přístupná u mě  nebo  na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na katedře 

Řízení a supervize. 

    Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci. 

 

Bc. Dana Kovářová, IPS ÚP Chrudim, tel. 469 613 252  
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Dotazník 

 

      1. Jste : 

     a) muž 

     b) žena 

 

2. Jak dlouho pracujete jako poradce  pro volbu povolání ? 

 

a) méně než  1 rok 

b) 1-3 roky 

c) 3-5 let  

d) déle, uveďte prosím  kolik let…………… 

 

3. Kde bylo Vaše předchozí  pracoviště?  

 

a) na ÚP, přešel(přešla) jsem z jiného oddělení 

b) v jiné organizaci 

c) přímo ze školy 

 

4. Jaké bylo  na předchozím pracovišti Vaše  pracovní zařazení ?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

 

5. Jaký je stupeň  Vašeho dosud ukončeného vzdělání?  

a) středoškolské s maturitou 

b) VOŠ a dřívější pomaturitní nástavbové 

c) Vysokoškolské bakalářské 

d) Vysokoškolské magisterské 

e) Postgraduální 

f) Ostatní 
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6. Jak dlouho jste se zaškoloval /a  na práci poradce pro volbu povolání? 

 

a) vůbec, od začátku jsem pracovala samostatně 

b) několik dnů, ne déle než měsíc 

c) několik týdnů, uveďte přibližně  kolik……… 

 

 

7. Kdo Vás při zapracování vedl? 

 

a) kolegyně/ kolega 

b) vedoucí 

c) vedoucí a kolegyně / kolega 

d) někdo jiný, uveďte kdo………………………… 

e) nikdo 

 

 

8. Měl jste dohodnutý  písemně  nějaký plán  zapracování? 

 

a) ano 

b) ne 

 

 

9.  Vyplňte prosím pouze v případě, že jste na předchozí otázku odpověděl a) ano 

 

S kým jste plán zapracování sjednával? 

 

a) s přímým nadřízeným 

b) s ředitelem 

c) s personalistou 

d) s někým jiným, uveďte s kým……………… 
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10. Jakou část Vaší pracovní náplně tvoří  poradenství k volbě povolání?  

a) vykonáváte ji jako jedinou pracovní činnost 

b) souběžně s jinou agendou , uveďte 

jakou…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……. 

 

 

11. Jaké jste absolvoval   kurzy  ve vzdělávacích  střediscích ÚP? U každého kurzu 

uveďte  za jak dlouho po nástupu jste ho  absolvoval(a) 

 

a) Vstupní seminář pro nové 

zaměstnance…………………………………………………... 

b) Základní  sociálně psychologický výcvik pro 

poradce…………………………………….. 

c) Právní 

minimum………………………………………………………………………….. 

d) Poradenství pro volbu 

povolání…………………………………………………………… 

e) Komunikační dovednosti pro práci s klientem 

ÚP………………………………………… 

f) Základní kurz trhu 

práce…………………………………………………………………. 

g) Jazykový 

kurz……………………………………………………………………………. 

h) Kurz práce s PC…………………………………………………………………………. 

i) Profesní diagnostika COMDI 

……………………………………………………………. 

j) Jiný kurz, uveďte jaký 

…………………………………………………………………… 
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12. Absolvoval (a) jste v rámci zaměstnání jiné kurzy mimo vzdělávací střediska 

ÚP 

 

a) Ano -  uveďte prosím název kurzu a instituci, kde jste ho absolvoval(a) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b) ne 

 

13. Absolvoval jste nějaké e-learningové vzdělávání ?  

 

a) ano – uveďte prosím, jaký 

kurz…………………………………………………………………………

….. 

b) ne 

 

14. Studujete dálkově při zaměstnání? 

 

a) ano VŠ -  bakalářský stupeň, uveďte obor ............................................................... 

b) ano VŠ – magisterský stupeň, uveďte obor………………………………………… 

c) ano VOŠ – uveďte obor…………………………………………………………... 

d) ano, jiný typ školy -  uveďte 

jaké…………………………………………………….. 

e) ne 

 

15. Uveďte prosím, jaké kurzy  nebo studium jste  při zaměstnání absolvoval(a) 

soukromě ve svém volném čase?  
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16. Máte v organizaci sjednaný  nějaký plán Vašeho rozvoje a vzdělávání? 

 

a) ano, ale je zbytečný 

b) ano, je  užitečný 

c) ne , nepotřebuji ho 

d) ne, uvítal (a) bych ho  

 

17. Vyplňte prosím v případě, že jste na předchozí otázku č. 16 odpověděli buď a) 

ano, ale je zbytečný, nebo b) ano, je užitečný 

 

Pokud máte v organizaci sjednaný plán Vašeho rozvoje a vzdělávání, s kým jste ho 

sjednával ( a)? 

 

a) s mým přímým nadřízeným 

b) s ředitelem/ ředitelkou  ÚP 

c) s personalistou 

d) s někým jiným, uveďte s kým………………………………………….. 

 

18. Jakou formou konzultujete pracovní problémy ? 

 

a) kdykoliv potřebuji , průběžně 

b) na poradách oddělení 

c) na supervizích sezeních s nadřízeným 

d) na externích supervizích 

e) většinou nemám takové problémy, že bych je potřeboval(a) s někým 

probírat 

 

19. S kým  pracovní problémy konzultujete nejčastěji ? 

 

a)  s kolegy na pracovišti 

b) s kolegy na  některých ostatních ÚP 

c)  s vedoucím 

d)  s externím supervizorem 
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e)  s lidmi v jiných organizacích, se kterými spolupracujeme 

f) S někým jiným, uveďte 

kým…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……….. 

g) většinou si poradím sám (a) 

 

20. Myslíte si, že možnost konzultací  pracovních  problémů je dostatečná? 

 

a) ano 

b) většinou ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

 

 

 

21. Co očekáváte pro podporu vaší práce do budoucna?  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………………………………

…. 

 

 

 Děkuji  za Váš čas a odpovědi!  

 

Bc. Dana Kovářová 
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Příloha č. 2 

Popis typového funkčního místa  Kariérový poradce správy služeb zaměstnanosti 

Kariérový poradce SZ   

Identifikace 

Povolání: 
Odborný pracovník služeb 

zaměstnanosti  

typová 

pozice: 
Odborný profesní poradce SZ 

KZAM 6: 241281 

  

Charakteristika 

Kvalifikační úroveň: Vyžadující vyšší odborné nebo vysokoškolské bakalářské (IV) 

Kariérový poradce služeb zaměstnanosti je pracovník s vyšší kvalifikací , který poskytuje fyzickým 

osobám (uchazečům, zájemcům o zaměstnání, zájemcům o studium, účastníkům pracovní rehabilitace 

a skupinových programů) kariérové poradenství a zabezpečuje profesní diagnostiku při ověřování 

způsobilosti fyzických osob ke studiu, rekvalifikaci, k výkonu prací v rámci veřejných služeb 

zaměstnanosti.) 

Provádí odborné, specializované, profesní, pracovně-profesní, informační,pedagogické a konzultační 

poradenské činnosti pro volbu povolání, pro změnu povolání, pro volbu a změnu zaměstnání (pro žáky a 

studenty, pro fyzické osoby ze specifických skupin) . Tyto činnosti provádí individuálně nebo ve 

skupinových programech, prostřednictvím kterých dlouhodobě poradensky působí na klienty ve smyslu 

ovlivňování jejich chování a postojů. 

  

Příklady činností podle katalogu prací 

Tarifní stupe ň: [nevypln ěn] 
Platová 

třída: 
[9] 

• Koordinace a zajišťování agendy poradenství pro volbu povolání.  

• Provádění sociálně právních a základních poradenských činností v oblasti zaměstnanosti a 

rekvalifikace uchazečů o zaměstnání.  

• Komplexní zajišťování agendy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  
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• Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti státní správy nebo 

samosprávy.  

Tarifní stupe ň: [nevypln ěn] 
Platová 

třída: 
[10] 

• Systémové zabezpečení poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti (psychologické, 

psychodiagnostické).  

  

Vykonávané rámcové činnosti   

Sám nebo ve spolupráci s jinými, na základ ě technické dokumentace, resp. všeobecných 

instrukcí a v souladu s p říslušnými p ředpisy, zejména t ěmi, které se týkají ochrany p řed úrazy, 

bezpečnosti práce, hygieny a ochrany životního prost ředí a podle princip ů ekonomické efektivity 

vykonává tyto činnosti: 

• Shrnutí závěrů, pořizování záznamů z jednání s fyzickými osoba mi (uchazeči, zájemci o 

zaměstnání, účastníky pracovní rehabilitace).  

• Zpracování záznamů o výsledcích a postupu poradenského procesu a předání zprávy 

poradcům pro zprostředkování, spolupráce na vyhledání vhodného VM a zprostředkování 

včetně doporučení využití vhodných nástrojů APZ.  

• Sledování průběžného čerpání finančních prostředků na speciální poradenství, externí 

poradenské služby a návrh aktualizace rozpočtu.  

• Příprava podkladů k analytické činnosti a zpracování dílčích rozborů a analýz k problematice 

poradenství pro volbu a změnu povolání, rekvalifikace a speciálního poradenství.  

• Předávání podnětů ke kontrolní činnosti.  

• Zpracování a postoupení podkladů pro prošetřování podnětů a stížností občanů souvisejících 

se službami speciálního poradenství vč. přípravy odborných podkladů.  

• Zpracování informační databáze o možnostech vzdělávání v regionu.  

• Vedení poradenského rozhovoru a poskytování odborných informací s fyzickými osobami 

(uchazeči, zájemci o studium, rekvalifikace a zaměstnání, účastníci pracovní rehabilitace, další 

klienti IPS) a poskytování odborných informací.  

• Využití výsledků a poskytování poradenství k využití nástrojů samoobslužného poradenství, 
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odborné vyhodnocení výstupů.  

• Spolupráce na vytváření a aktualizování nástrojů, informačních systémů pro volbu nebo změnu 

povolání, samoobslužného zprostředkování, poradenství.  

• Spolupráce, komunikace s poradci, ostatními pracovníky a ostatními ÚP v oblasti služeb 

speciálního poradenství.  

• Propagační a informační činnosti k práci úřadu práce v oblasti služeb speciálního poradenství.  

• Spolupráce na výběrových řízeních na obsazení volných míst pro zaměstnavatele.  

• Týmová spolupráce s pracovníky úřadu práce při řešení problémů zaměstnatelnosti obtížně 

umístitelných skupin uchazečů, příp.zájemců.  

• Jednání s institucemi, klienty o nabídkách a programech skupinového poradenství pro volbu 

povolání.  

• Pořádání odborných přednášek pro studenty o problematice nezaměstnanosti, o struktuře a 

obsahu služeb, které poskytuje ÚP.  

• Pořádání přehlídek škol, skupinových tematických akcí apod.  

• Připravení skupinové akce, programu skupinového poradenství pro volbu povolání a 

speciálního poradenství a výběr klientů.  

• Spolupráce se školami na usměrňování učebních a studijních oborů.  

• Konzultace s výchovnými poradci ZŠ a SŠ, předávání informací o situaci na trhu práce.  

• Vyžádání a zprostředkování dalších odborných poradenských služeb úřadu vč. získání 

odborného stanoviska.  

• Sestavování individuálních plánů pracovní rehabilitace s žadateli o pracovní rehabilitaci na 

základě doporučení odborné pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci a jejich hodnocení.  

• Koordinace naplňování individuálního plánu pracovní rehabilitace účastníka PR a průběžná 

aktualizace IPPR.  

• Uzavření, kontrola a hodnocení realizace dohody o provedení pracovní rehabilitace, přípravy k 

práci mezi ÚP a externí institucí.  

• Uzavření, kontrola a hodnocení realizace nabídky zařazení FO (uchazeče) do poradenské 

činnosti.  

• Uzavření, kontrola a hodnocení realizace dohody o provedení přípravy k práci mezi ÚP a 
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účastníkem pracovní rehabilitace.  

• Poskytování individuálního poradenství a informací v oblasti volby a změny povolání, volby 

rekvalifikace, speciálního poradenství.  

• Poskytování skupinového poradenství a informací v oblasti volby a změny povolání, volby 

rekvalifikace, shrnutí závěrů, výsledků a vyhodnocení skupinové akce (IPS, speciálního 

poradenství).  

• Příprava skupinových programů po stránce metodické, obsahové i organizační a vyhodnocení 

účinnosti poradenských programů.  

• Vyžádání stanoviska a práce s výsledky doporučení specialistů (psycholog, lékař) v oblasti 

poradenství pro změnu povolání, volbu, rekvalifikace.  

• Poskytování součinnosti, spolupráce při navrhování, realizaci grantových schémat, národních a 

systémových projektů spolufinancovaných z ESF, programů aktivní politiky a dalších cílených 

programů k řešení zaměstnanosti.  

• Posouzení doporučení změny povolání nebo rekvalifikace fyzické osoby, doporučení vhodných 

fyzických osob do rekvalifikačních programů.  

• Provádění lektorské činnosti v oblasti volby povolání ve vnitřním i vnějším prostředí úřadu 

práce.  

• Spolupráce se školskými, vzdělávacími institucemi a dalšími externími institucemi v oblasti 

volby a změny povolání a speciálního poradenství.  

• Spolupráce, komunikace s poradci, ostatními pracovníky a ostatními ÚP v oblasti poradenství 

pro volbu povolání.  

• Spolupráce s kurátory, terapeutickými a sociálními pracovišti s cílem začlenění a léčby osob 

společensky nepřizpůsobivých a osob v krizových situacích.  

• Výběr a zajištění administrativních kroků pro zařazení fyzické osoby na externí psychologické 

služby (BD).  

• Posouzení návrhů, výběr a zajištění administrativních kroků pro zařazení fyzických osob na 

externí poradenské služby.  

• Práce s výsledky externích poradenských služeb, programů.  

• Koordinace spolupráce s ostatními útvary ÚP i institucemi mimo ÚP při řešení vhodného 

pracovního uplatnění klienta.  
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• Zajišťování metodické a vzdělávací činnosti poradenství pro volbu povolání.  

• Hodnocení spolupráce poradenství pro volbu povolání s externími institucemi.  

• Organizace a koordinace publikační činnosti IPS v kraji, zpracování publikačních materiálů pro 

poradenství pro volbu povolání.  

• Podávání informací a poskytování konzultací rodičům žáků, žákům ZŠ a SŠ k volbě povolání, 

ke světě práce.  

• Stanovování odborného zaměření, příprava odborných dokumentů a organizování porad v 

oblasti poradenství pro volbu povolání v kraji.  

• Uzavření, kontrola a hodnocení realizace dohody o zabezpečení poradenství mezi ÚP a externí 

institucí.  

• Poskytování speciálního poradenství, volba speciálních poradenských metod, postupů a 

doporučení dalších kroků pro řešení situace fyzické osoby.  

• Spolupráce na rozpracování a rozvoji metod a postupů poradenské činnosti pro volbu a změnu 

povolání, rekvalifikace, jejich aplikace v praxi služeb zaměstnanosti.  

• Odborné posouzení kvality nakupovaných poradenských služeb jednak rozborem 

předkládaných materiálů i přímou účastí na těchto nakupovaných službách.Případné řešení 

vzniklých problémů s dodavatelem služeb.  

        

 

 

 

Kvalifikační požadavky   

Školní vzd ělání 

Školní vzdělání optimální 
Další profesní vzdělání 

doplňkové 

Kód Název ANO / NE 

7502R Vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru 762-620 
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sociální péče 

7532N 
Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a 

sociální pedagogika 
762-620 

Školní vzdělání také vhodné 
Další profesní vzdělání 

doplňkové 

Kód Název ANO / NE 

6731R 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru 

sociální politika a sociální práce 
762-620 

6841N 
Vyšší odborné vzdělání v oboru obecně právní 

činnost 
762-620 

68xxR 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání ve skupině 

oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 
762-620 

68xxN 
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, 

právní a veřejnosprávní činnost 
762-620 

6703R 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru 

sociologie 
762-620 

6731R 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru 

sociální politika a sociální práce 
762-620 

7541N Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost 762-620 

75xxR 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání ve skupině 

oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 
762-620 

75xxN 
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů 

pedagogika, učitelství a sociální péče 
762-620 

7701R 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru 

psychologie 
762-620 

Školní vzdělání ještě přípustné 
Další profesní vzdělání 

doplňkové 

Kód Název ANO / NE 

xxxxR Vysokoškolské bakalářské vzdělání 762-620 

xxxxN Vyšší odborné vzdělání 762-620 
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Další profesní vzdělání povinné 

Název povinného dalšího profesního vzd ělání včetně čísla právního p ředpisu 

- 

Zákonem předepsaná praxe 

Délka praxe Právní p ředpis 

- - 

Požadované další vzdělání (kurzy, školení, certifikáty) 

Kód Název 

  

Vstupní seminář pro nové zaměstnance 

Právní minimum 

Základní kurz trhu práce 

Komunikační dovednosti pro práci s klientem ÚP 

Jednání s klientem v problémových situacích 

Školení poradců individuálních akčních plánů 

Základní sociálně psychologický výcvik pro poradce 

Základní lektorské dovednosti 

Poradenství pro volbu povolání 

Práce se skupinou 

Skupinové poradenství v klubech práce 

Základní výcvik v počítačové pracovní diagnostice COMDI B pro poradce a 

zprostředkovatele 

Základní sociálně psychologický výcvik pro zprostředkovatele 

Syndrom vyhoření – jednání v zátěžových situacích 
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Požadavky na průřezové dovednosti 

Jazykové znalosti a dovednosti (cizí jazyk) 

Nevyžadují se   

Základní, pasivní (čtení jednoduchých textů)   

Pokročilé (jednoduchá komunikace, čtení složitějších textů) x 

Dobré (běžná komunikace, čtení a psaní běžných textů)   

Úplné (plynulá komunikace, vedení meetingů, čtení a psaní všech textů)   

Ovládání výpočetní techniky 

Zvládání několika základních úkonů v rámci jedné aplikace (např. tisk faktur)   

Základní uživatelská práce s běžnými aplikacemi (textové a tabulkové editory) x 

Řešení složitých konstrukčních nebo analytických úloh, práce s větším množstvím aplikací na 

pokročilé uživatelské úrovni  
  

Dovednosti programátorské a analytické   

Administrativní a interpersonální dovednosti 

Psaní na stroji, práce s klávesnicí   

Ovládání těsnopisu   

Písemný projev x 

Slovní projev, schopnost vyjadřování x 

Obchodní dovednosti   

Pedagogické dovednosti  x 

Manažerské dovednosti   

Jiné speciální znalosti a dovednosti …   

Odborné znalosti z oblastí 

Ekonomika   

Účetní a obchodní dokumentace   

Obchodní zákoník a smluvně závazkové vztahy x 

Pracovně právní vztahy x 
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Jakost a kvalita   

Ochrana životního prostředí   

Řízení motorových vozidel 

Řidičské oprávnění sk. B   

Řidičské oprávnění skupiny C, D, T  
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