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Predhovor
Téme vzdelávania poradcov poskytujúcich služby v oblasti kariérového poradenstva či
poradenstva v kariérovom vývine sme sa v Euroguidance centre rozhodli venovať po tom, čo
sme v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2012 udelili ocenenie za výnimočný
„počin v oblasti kariérového poradenstva“ Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá v školskom roku 2012/2013 otvorila v podmienkach
slovenského vysokého školstva inovatívny novoakreditovaný študijný program Kariérové
poradenstvo v študijnom odbore Psychológia. Už v októbri 2012 na odbornej konferencii
venovanej vyhláseniu výsledkov súťaže NCKP 2012 sme sa s Prof. PhDr. Evou Sollárovou,
CSc., dekankou Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, a PaedDr. Martou Zaťkovou,
PhD., ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri tvorbe obsahu a otvorení tohto študijného programu,
dohodli na tom, že téme vzdelávania kariérových poradcov skúsime čo najskôr venovať aj
nejaké spoločné odborné podujatie.
Neostalo len pri slovách a prísľuboch, v priebehu pomerne krátkeho času sme spoločnými
silami pripravili formát a program konferencie, k spolupráci sme získali aj rad odborníkov –
aktívnych účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Konferenciu po organizačnej
stránke zabezpečovala najmä FSVaZ UKF v Nitre, termín jej konania sa podarilo načasovať
tak, že sa uskutočnila v úplnom závere projektu, v rámci ktorého sa vytváral obsah
spomínaného študijného programu.
Medzinárodná odborná konferencia „Vzdelávanie kariérových poradcov“ sa konala v dňoch
29. a 30. apríla 2013 na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Prvý deň
konferencie bol tematicky venovaný vzdelávaniu kariérových poradcov u nás a v zahraničí,
tematická sekcia druhý deň bola zameraná na služby kariérového poradenstva na pôde
vysokých škôl, čo bolo nepochybne iniciované aj tým, že sme sa nachádzali priamo na pôde
vysokej školy, kde sa poradenské služby tiež poskytujú. Program konferencie v závere vyplnili
na prax orientované workshopy s ukážkami metód využívaných v kariérovom poradenstve.
Účasť zástupcov slovenských vysokých škôl sme využili aj na neformálne pracovné stretnutie
po skončení konferencie, na ktorom sme prediskutovali možnosť vytvorenia asociácie
vysokoškolských poradcov, občianskeho združenia, ktorého úlohou by bola podpora ďalšieho
rozvoja poradenských služieb na pôde vysokých škôl, zvyšovanie ich kvality, ako aj
obhajovanie záujmov ich poskytovateľov, tu je už ale iný príbeh (viac o tejto iniciatíve píšeme
na stránkach informačného Bulletinu centra Euroguidance).
O konferenciu bol mimoriadny záujem, zúčastnilo sa jej jeden alebo druhý deň, alebo oba dni
spolu 115 ľudí, účasť prvý deň bola pritom vyššia. Hojne zastúpené boli služby zamestnanosti
(viac ako polovica účastníkov), silne zastúpený bol aj rezort školstva alebo všeobecnejšie
vzdelávania s prevahou zástupcov vysokých škôl a školských poradenských zariadení.
Zborník, ktorý vám predkladáme, obsahuje všetky príspevky, ktoré na konferencii po oba dni
odzneli. Veríme, že sa stretne s dobrým ohlasom tak u tých, ktorí sa na konferencii zúčastnili,
ale aj u tých, ktorí tam byť nemohli a pre ktorých by prezentované príspevky mohli byť
zdrojom poučenia a inšpirácie.
Radi by sme ešte aj na tomto mieste v mene centra Euroguidance i v mene všetkých
účastníkov vyjadrili svoje úprimné poďakovanie vedeniu Fakulty sociálnych vied
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a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a osobitne Prof. PhDr. Eve Sollárovej,
CSc., dekanke fakulty, za podporu i za žičlivé a príjemné prostredie, v ktorom sa konferencia
mohla uskutočniť. Naše poďakovanie patrí aj všetkým aktívnym účastníkom konferencie,
osobitne však tým zo zahraničia – prof. Bernd-Joachimovi Erteltovi z HdBA v Mannheime,
Mgr. Magde Šustrovej, predsedníčke Asociace vysokoškolských poradců Českej republiky,
Mgr. Lenke Hlouškovej, Ph.D., z Filozofickej fakulty Masarykovy university v Brne a Mgr.
Kateřine Haškovej z partnerského centra Euroguidance pri DZS v Prahe – konferencii dodali
nielen medzinárodný rozmer, ale ich odborné príspevky boli aj veľmi zaujímavé. Ďakujeme aj
všetkým ostatným účastníkom konferencie, ich záujem o tému vzdelávania kariérových
poradcom bol základom úspechu celého podujatia.
V závere konferencie sme mohli skonštatovať, že to bolo užitočné a dobre zorganizované
odborné stretnutie a že by sme sa k tejto téme mohli v určitých intervaloch opakovane
vracať. Vnímame to ako prísľub a záväzok do budúcnosti a urobíme všetko pre to, aby
medzinárodná odborná konferencia „Vzdelávanie kariérových poradcov“ konaná koncom
apríla 2013 v Nitre, bola začiatkom budovania tradície takto zameraných odborných
podujatí.
Euroguidance centrum

Bratislava, december 2013
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Vzdelávanie kariérových poradcov v EÚ a inde vo svete
– skúsenosti a projekty1
Prof. Bernd- Joachim Ertelt,
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), Mannheim, Nemecko

Vo svojej syntetickej správe CEDEFOP (2004, s. 75) si R. Sultana položil rétorickú otázku
o povahe profesionalizmu v kariérovom poradenstve
„Portrét okyptenej profesie?“
Jeho odpoveď bola nasledovná: „Zatiaľ čo počiatky kariérového poradenstva možno datovať
na začiatok 20. storočia, v Európe sa zväčša neprofesionalizovalo, pretože tí, ktorí ho
poskytovali, ťažili z iných, často etablovanejších profesií, s ktorými sa poradcovia mohli
silnejšie identifikovať.“
V publikácii OECD a Európskych Spoločenstiev „Kariérové poradenstvo: Príručka pre tvorcov
koncepcií“ (2004) môžeme nájsť niekoľko koncepčných prístupov k vzdelávaniu a kvalifikácii
kariérových poradcov (s. 47):


Stanovte jasné ciele a výsledky programov kariérového poradenstva.



Vypracujte národné postupy nadobúdania odbornej prípravy a kvalifikácie, ktoré
umožnia prechod k expertnej úrovni.



Vypracujte kvalitné programy odbornej prípravy, v ktorých bude kombináciou
vyučovania v triede, rozvoja praktických zručností a získavania skúseností v praxi.



Vypracujte špecificky zamerané postupy odbornej prípravy pracovníkov, ktorí
spolupracujú s kariérovými poradcami, ako napr. učitelia, pracovníci s mládežou,
dobrovoľníci a sociálni pracovníci.



Pre zvýšenie dostupnosti odbornej prípravy využívajte formu dištančného štúdia
a IKT.



Zabezpečte, aby koncepcie získavania pracovníkov do služieb kariérového
poradenstva financovaných z verejných zdrojov prihliadali na vedomosti a zručnosti,
ktoré sa pre výkon tohto povolania vyžadujú.



Vypracujte štúdiu predpokladanej ponuky a dopytu po výkone povolaní súvisiacich
s kariérovým poradenstvom na najbližších 15 rokov.



Spolupracujte s inštitúciami terciárneho vzdelávania a kariérovými poradcami pri
vypracovaní rámca spôsobilostí pre všetkých, ktorí poskytujú kariérové poradenstvo.

Na požiadanie CEDEFOP Ertelt (1992) vypracoval moduly ďalšieho vzdelávania v európskej
dimenzii, zdôraznil však pritom, že „… vzdelávacie moduly sa nevypracovávajú s úmyslom
štandardizovať odborné a ďalšie vzdelávanie, pričom by sa nebrali by do úvahy rozdielne

1

Z angličtiny preložil Štefan Grajcár, SAAIC – Euroguidance centrum
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národné charakteristiky; cieľom je skôr zabezpečiť vyrovnanú kvalitu profesijného
poradenstva ako služby“ (pozri tiež Repeto, 2013, s. 106).
Vybrané špecifické programy vzdelávania v oblasti kariérového poradenstva v Európe
Väčšina študijných programov, ktoré tu uvádzame, vznikla v priebehu
posledných 20 rokov. Niektoré z najstarších vybraných vzdelávacích
programov v oblasti kariérového poradenstva ponúkajú:

● Univerzita v Lausanne (od r. 1967),
● Univerzita v Malmö (od r. 1971),
● Univerzita aplikovaných štúdií práce verejných služieb zamestnanosti v Nemecku,
Mannheim (HdBA) (od r. 1972),
● Univerzita Západné Škótsko (od r. 1974),
● Univerzita v Nikózii (od r. 1980),
● Institut national d’étude du travail et d’orientation professionelle (le cnam/inetop),
Paríž (od r. 1990)

Medzinárodná komparácia kurikúl v oblasti kariérového poradenstva (napr. Ertelt, 1989,
2007) poukazuje na veľkú rozmanitosť spôsobov s orientáciou či už smerom
k psychologickým, sociálnym vedám alebo k ekonomike (pozri tiež Mezo-Zadori, 2004, s.
174).
Tabuľka 1:
Typy vzdelávania poradcov v medzinárodnom porovnaní
(Ertelt, 1989 a 2007)
1.

Vysoko špecializované štúdium profesijného
/kariérového poradenstva, 3 alebo 4 roky, na
konkrétnych univerzitách, Bakalár alebo Diplom

Nemecko (HdBA Mannheim), Holandsko,
Poľsko, Švédsko, Švajčiarsko, Maďarsko

2.

Špecializácia v rámci univerzitného študijného
programu ako psychológia, pedagogika, sociálne vedy
alebo ďalšie vzdelávanie učiteľov

Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Portugalsko,
Švajčiarsko, UK

3.

Graduálne alebo postgraduálne štúdium, 1 alebo 2
roky, magisterský stupeň alebo Diplom

Kanada, USA, Švajčiarsko, Poľsko, Bulharsko,
UK, Nemecko, Francúzsko

4.

Vzdelávacie programy na pracovisku (formalizované,
väčšinou s certifikátom)

Dánsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Kanada, UK

5.

Neformalizované kurzy (na pracovisku alebo mimo
neho)

Takmer vo všetkých krajinách – najmä v
oblasti služieb kariérového poradenstva pre
dospelých (nezamestnaní, zamestnaní starší
dospelí)
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Jeden z prvých vysoko špecializovaných programov v kariérovom poradenstve v Európe,
v ktorom sa udeľuje diplom, bol spustený v r. 1972 Spolkovým úradom práce (Bundesanstalt
für Arbeit) v úzkom spojení s Univerzitou v Mannheime v Nemecku. Na nasledujúcich štyroch
tabuľkách uvádzame súčasný stav tohto bakalárskeho programu.
Tabuľka 2:
Časový rozpis štúdia na Univerzite aplikovaných štúdií
Spolkového úradu práce (Mannheim, HdBA)
január – apríl

máj - august

september - december
1. trimester štúdia
(5 modulov)

Stáž A
(úloha prezentovať 2 správy)

2. trimester štúdia
(5 modulov)

Stáž B
(úloha prezentovať 4 správy)

3. trimester štúdia
(5 modulov)

pravdepodobne v zahraničí
alebo v domácej obchodnej
organizácii

Stáž C

4. trimester štúdia
(5 modulov)

(úloha prezentovať 3 správy)
Stáž A
Bakalárska práca

5. trimester štúdia
(5 modulov)

Tabuľka 3:
Dvojstupňové programy
Manažment trhu práce

Kariérové poradenstvo a prípadový
manažment

cca 250 prijímaných ročne

cca 50 prijímaných ročne

1. trimester: rovnaké študijné predmety
2. a 3. trimester: diferenciácia
 umiestňovanie na trh
práce

4. a 5. trimester:
špecializácia

 príspevky a dávky
 manažment zdrojov
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 kariérové poradenstvo
 prípadový manažment

Tabuľka 4:
Titul v Kariérovej orientácii a poradenstve
a prípadovom manažmente na HdBA (Mannheim)

1.01
2.01
3.01
4.01

5.01

1. trimester
Základy podnikovej
ekonomiky
Základy ekonomiky
Základy sociálnych vied
Základy integrácie vo
vzdelávaní
a zamestnanosti
Základy práva

2.02
3.02
3.03
3.04

4.02

2. trimester
Procesy trhu práce

1.02

Poradenské procesy I
Koncepcie kariérového
poradenstva
Odborné vzdelávanie
a príprava

3.05
3.06

Manažment integrácie I

5.02

3.07

3. trimester
Korporátny
manažment I
Poradenské procesy II
Posudzovanie
predpokladov kariéry I
Ergonómia a náuka
o povolaniach I
Legislatíva v oblasti
sociálneho
zabezpečenia

Tabuľka 5:
Titul v Kariérovej orientácii a poradenstve
a prípadovom manažmente na HdBA (Mannheim)
4. trimester

2.04
3.08
3.09

3.10
3.09
5.05

5. trimester
Zameranie na kariérové poradenstvo
Poradenstvo pre zamestnávateľov I
3.10
Posudzovanie predpokladov kariéry II
Ergonómia a náuka o povolaniach II
5.07
Právne aspekty kariérového
poradenstva
Skupinové procesy
2 voliteľné moduly
3 voliteľné moduly
Zameranie na prípadový manažment
Prípadový manažment I
3.12
Manažment sieťovania
Skupinové procesy
3.13
Prípadový manažment II
Základné príspevky pre uchádzačov
o zamestnanie
2 voliteľné moduly
3 voliteľné moduly

V záujme zintenzívnenia profesionalizácie v kariérovom poradenstve je nevyhnutné pozrieť
sa na profily úloh a kompetencií v tejto oblasti.
Nasledujúce tabuľky uvádzajú niektoré príklady, ktoré demonštrujú spôsob pre
vypracovávanie modulárneho systému vzdelávania v kariérovom poradenstve.
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Tabuľka 6:
Profily úloh profesijných poradcov
(B.-J. Ertelt: Re-analýza vybraných údajov; pozri A. G. Watts, Synthesis report, CEDEFOP, 1992)

I.

II.

III.

IV.

V.

Manažment
informácií

•
•
•
•

Vzdelávanie a odborná príprava
Kariéra a povolanie
Trh práce
Poradenské a informačné služby

Práca
s jednotlivcami

•
•
•
•

Posudzovanie predpokladov
Odovzdávanie informácií
Poradenstvo pre jednotlivcov
Zabezpečovanie profesijnej
orientácie
Skupinové poradenstvo
Facilitácia svojpomocných skupín
Následné poradenstvo
Spolupráca, sieťovanie, odborné
referencie
Plánovanie a hodnotenie služby/
programu
Externé vzťahy

Práca so
skupinami

Umiestňovanie
do práce

•
•
•
•

Riadenie

•
•

27 %

21 %

12 %

30 %

10 %

Oblasti kompetencií ako základ pre analýzu
kongruentnosti modulov a obsahov kurikúl
(Pozri: Ertelt, Frey & Enoch (2011): European Perspectives of the Comparison
in the Field of Career Guidance/Counselling)

 Medzinárodné kompetencie pre praktikov v oblasti študijného a profesijného
poradenstva (AIOSP/IAEVG/IVBBB)
 CEDEFOP (2009): Profesionalizácia kariérového poradenstva – Odborné spôsobilosti a
kvalifikačné smery v Európe
 Príručka kvality pre študijné a profesijné poradenstvo (MEVOC)
 Kompetencie pre poradcov vo vzdelávaní, pracovnom uplatnení a zamestnaní
(Schiersmann et al., Heidelberg)
 Švajčiarsky kompetenčný model (University of Lausanne, SDBBI/CSFO)
 Oblasti a moduly kompetencií (Ertelt 2007), založené na predchádzajúcich
európskych správach (Watts 1992/1993, Ertelt 1992, 2000)
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Medzinárodné kompetencie pre praktikov
v oblasti študijného a profesijného poradenstva
Rámec kompetencií (AIOSP/IAEVG)
Bern 2003
http://www.iaevg.org/iaevg/nav.cfm?lang=2&menu=1&submenu=5
Základné kompetencie
Špecializované kompetencie
Základné kompetencie












Demonštrovať primerané etické správanie a profesionálny výkon pri plnení úloh
a povinností
Demonštrovať obhajovanie a vedenie v prístupe k riešeniu problémov klientov
v oblasti vzdelávania, kariérového vývinu a osobnosti
Demonštrovať uvedomovanie si a rešpektovanie kultúrnych rozdielností klientov
v záujme efektívneho vzájomného pôsobenia
Integrovať teóriu a výskum do praxe v profesijnej orientácii, kariérovom vývine,
poradenstve a konzultáciách
Zručnosti navrhovať, implementovať a hodnotiť programy profesijnej
orientácie, poradenstva a intervencií
Demonštrovať uvedomovanie si svojich vlastných schopností a obmedzení
Schopnosť efektívne komunikovať s kolegami alebo klientmi, používajúc primeranú
úroveň jazyka
Poznanie aktuálnych informácií o trendoch v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
zamestnanosti, trhu práce a sociálnych vecí
Sociálna a medzikultúrna citlivosť
Zručnosti efektívne spolupracovať v tíme odborníkov
Demonštrovať znalosti v oblasti celoživotného kariérového vývinu

Špecializované kompetencie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hodnotenie
Orientácia v oblasti vzdelávania
Kariérový vývin
Poradenstvo
Manažment informácií
Konzultácia a koordinácia

7. Výskum a hodnotenie
8. Manažment programov a služieb
9. Podpora a rozvoj komunity
10. Umiestňovanie
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Tabuľka 7: Kompetenčný rámec
(CEDEFOP, Panorama Nr. 164 – Profesionalizácia kariérového poradenstva – Odborné
spôsobilosti a kvalifikačné smery v Európe, Luxemburg 2009)
ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE
Etická prax
Identifikovanie a reagovanie na rôzne potreby klienta
ZRUČNOSTI A HODNOTY
POSKYTOVATEĽA
KARIÉROVÉHO
PORADENSTVA

Prepojenie teórie a výskumu s praxou
Rozvoj vlastných schopností a rozpoznanie akýchkoľvek
obmedzení
Komunikačné a pomocné zručnosti
Informačné a počítačové technológie
KOMPETENCIE ZAMERANÉ
NA KOMUNIKÁCIU S KLIENTOM
Uskutočňovať aktivity kariérového rozvoja

PRÁCA
S KLIENTMI

Umožniť prístup k informáciám
Vykonávať a umožniť hodnotenie
Rozvíjať a poskytovať programy kariérového vzdelávania
Dávať odporúčania a poskytovať podporu
Uľahčovať prístup k vzdelávaniu a práci

PODPORNÉ KOMPETENCIE
Riadiť služby poskytujúce informácie o možnostiach
Pôsobiť v rámci sietí a budovať partnerstvá
SYSTÉMY A SIETE

Riadiť vlastné zaťaženie klientelou a udržiavať záznamy
používateľov služieb
Navrhovať stratégie kariérového vývinu
Zapojiť sa do spolupráce s ostatnými zúčastnenými stranami
Zapojiť sa do výskumu a hodnotenia
Rozvíjať vlastné zručnosti a vedomosti
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Nasledujúce dve tabuľky obsahujú prehľad modulárnych systémov, ktoré boli vypracované
v minulých projektoch Leonardo da Vinci.
Tabuľka 8:
Modulárne systémy pre poradenské kompetencie
(Projekty Leonardo da Vinci, 2004/2005)
TVC (PL)
I.
II.

III.

IV.
V.

Manažment
informácií
Poradenstvo,
testovanie,
hodnotenie
Konzultácie pri
rozvoji ľudských
zdrojov
Sieťovanie
a marketing
Profesionalizácia
a manažment
kvality

LLVC (LT)
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

Štruktúra trhu práce a
povolaní
Poradenské služby a
systémy vzdelávania a
odbornej prípravy
Hodnotenie a zručnosti
pri hľadaní pracovných
príležitostí
Individuálne
poradenstvo a vedenie
rozhovoru
Skupinové poradenstvo
Plánovanie a evaluácia
služieb a programov

MODILE-EUROCARCO (SK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Všeobecné aspekty
Manažment informácií
Manažment kvality
Spolupráca komunity
Pracovné vzťahy
Pracovná, pedagogická a
poradenská psychológia
7. Sociológia
8. Minoritné skupiny
v kariérovom poradenstve
9. Etika v kariérovom
poradenstve
10. Marketing v kariérovom
poradenstve
11. Štatistika

Tabuľka 9:
Brain Drain – Brain Gain
Kvalifikačné moduly pre poradcov
(projekt LdV, 2010)
Modul I

Manažment informácií, inštitucionálne a regulatívne podmienky
a. Zber informácií a manažment informácií
b. Marketing a programy pre mobilitu

Modul II

Pracovné a životné podmienky
a. Push a pull faktory
b. Psychosociálne efekty Brain Drain – Brain Gain

Modul III

Poradenské nástroje a podpora mobility
a. Poradenské teórie
b. Multikulturálne a transnárodné kompetencie a štandardy v poradenstve
c. Budovanie medzinárodnej siete kariérových poradcov
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Vybrané výsledky z Príručky NICE pre akademické vzdelávanie
profesionálov pre kariérové poradenstvo
Vydali Schiersmann, Ertelt, Katsarov, Mulvey, Reid & Weber (2012)

Obr. 1:
napr. trh práce,
vzdelávací systém,
formálne pravidlá

Systemický model
poradenstva
Sociálny kontext /
Sociálne subsystémy

napr. verejné služby
zamestnanosti, Obchodné a
priemyselné komory,
miestne poradenské
agentúry, veľké spoločnosti

Organizačný kontext
Poradenský systém
Riešenie
Problém
Vzťah

Systém klienta

Systém poradcu

PRVKY
Osoba (pracovný životopis: vzdelanie, kompetencie....)
Svet biznisu (funkcia, štruktúra + kultúra spoločnosti....)
Ostatný okolitý svet (Lifeworld) (rodina, susedia,
organizácie.....)

PRVKY
Osoba (pracovný životopis: vzdelanie, kompetencie....)
Svet biznisu (funkcia, štruktúra + kultúra spoločnosti....)
Ostatný okolitý svet (Lifeworld) (rodina, susedia,
organizácie.....)

V systemickom modeli poradenstva (Schiersmann, 2011) poradenský systém spája systém
klienta so systémom poradcu (s prvkami Osoba/Svet biznisu/Ostatný okolitý svet). Tento
poradenský systém je vsadený do organizačného kontextu (napr. verejné služby
zamestnanosti, Priemyselná a obchodná komora, spoločnosti, poradenské agentúry), ktorý je
obklopený sociálnym kontextom/sociálnymi subsystémami (napr. trh práce, vzdelávací
systém, pracovné právo).
Ako súčasť projektu Erazmus NICE (2009 - 2012) bol tento prístup pretransformovaný na
kurikulum založené na kompetenciách, ktoré predstavujú odbornosť profesionálov v oblasti
kariérového poradenstva.
Profesionálne roly NICE predstavujú nasledovné Kľúčové kompetencie NICE:
1.

Kariérová výchova: vzdelávať ľudí v rozvoji zručností pre riadenie vlastnej kariéry.

2.

Kariérové informácie a hodnotenie: podporovať ľudí pri hodnotení svojich
osobnostných charakteristík a potrieb a prepájať ich s informáciami o príležitostiach a
požiadavkách na trhu práce a v systémoch vzdelávania.

3.

Kariérové poradenstvo: podporovať klientov, aby chápali svoju situáciu, aby pracovali
na hľadaní riešení a aby sa vedeli rozhodovať.
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4.

Manažment programov a služieb: zabezpečiť a rozvíjať kvalitu služieb svojich
organizácií.

5.

Intervencie a rozvoj sociálnych systémov: podporovať svojich klientov preventívne a v
krízovom manažmente prostredníctvom sieťovania, konzultácií a obhajovania.

6.

Profesionalizmus: prijať profesionálne hodnoty a etické štandardy vo všetkých rolách
praxe.

Moduly v kurikulárnom rámci NICE sú založené na týchto kompetenciách:
1. vedomostný modul: Jednotlivci a kariéry


Teórie kariérového a profesijného vývinu



Teórie voľby a plánovania kariéry



Teórie vzťahujúce sa na seba-organizujúci proces jedinca, rozhodovacie procesy.



Psychologické teórie osobnosti.

2. vedomostný modul: Skupiny, organizácie a komunikácia


Skupinová dynamika a interpersonálna komunikácia



Organizačné teórie a komunikácia v organizácii



Teórie riadenia



Manažment zmeny / Rozvoj organizácie



Rozvoj ľudských zdrojov a osobnostný rozvoj



IKT v kariérovom poradenstve2

3. vedomostný modul: Spoločnosť, politiky a trhy


Etnografia inštitúcie



Znalosti politík



Právne aspekty, legislatíva a kódexy praxe vo vzťahu k zamestnanosti, vzdelávaniu
a systémom kariérového poradenstva



Porozumenie makroekonomike, osobitne vo vzťahu k vývojom trhu práce a ich
vzájomnej korelácii s ďalšími spoločenskými pohybmi



Manažment kariérových informácií



Teórie diverzity



Porozumenie špecifickým potrebám osobitných skupín

Modul profesionalizmu je podobný profesionalizmu kľúčových kompetencií NICE a integruje
všetky kompetencie do kariérového poradenstva ako profesie.

2

Poznámka prekladateľa: Autor príspevku v originále na tomto mieste, ale i ďalej v texte používa slovné
spojenie „career guidance and counselling“, čo prekladáme len ako „kariérové poradenstvo“, čo je
zaužívanejšie slovné spojenie, a nie ako „kariérová orientácia a poradenstvo“, čo by bolo vernejším prekladom.
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Nasledujúca časť výsledkov je založená na kvantitatívnej analýze vzdelávacích programov na
univerzitách, ktoré participovali na projekte NICE.
Asi dve tretiny programov kariérového poradenstva sa ponúkajú na magisterskej úrovni.
Vzdelávacie programy kariérového poradenstva ponúkajú rôzne fakulty, najčastejšie je to
však veda o vzdelávaní (52 %), potom psychológia (26 %), sociológia (12 %), obchodná
administratíva (5 %) a ďalšie (5 %).
Diagram 1: Na ktorej fakulte/katedre je vaše štúdium?

Kariérové poradenstvo ako nová akademická disciplína zatiaľ nevzniklo, vidíme však
disciplínu s heterogénnym základom a silným konceptom multidisciplinarity.
Na diagrame 2 môžeme vidieť, že kompetencie hodnotenie a kariérový vývin získali pozitívne
hodnoty, za tým nasleduje poradenstvo. Spolu so študijným poradenstvom tieto štyri
kompetencie možno považovať za klasické kompetencie, ktoré sa zameriavajú na
jednotlivých klientov. Je zaujímavé, že aj kompetencie vo výskume a evaluácii, rovnako ako
v manažmente programov a služieb boli identifikované ako hlavné kompetencie.
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Diagram 2: Kompetencie – porovnanie stredných hodnôt (vo vzťahu k AIOSP/IAEVG)
3,3

3,3

3,2

3,2

3,2
3,1
3
2,9

2,9

2,9

Prvá analýza kompetencií naznačuje, že vo vzdelávacích programoch kariérového
poradenstva existuje istá medzera medzi prístupom viac zameraným na osobnosť
a prístupom viac zameraným na organizáciu/trh.
Ústredným momentom štruktúry vzdelávacích programov je ich kombinácia s praxou.
U väčšiny programov sa vyžaduje menej ako rok predchádzajúcej praxe. Viac ako rok praxe
vyžaduje menej ako desať vzdelávacích programov. Je však podstatný rozdiel medzi
bakalárskymi a vyššími stupňami vzdelávacích programov. Zatiaľ čo žiaden z bakalárskych
programov predchádzajúcu prax nevyžaduje, asi jedna tretina z tých vyšších áno.
Aktuálnu prax počas obdobia štúdia možno považovať za významný faktor. Asi u dvoch tretín
participujúcich programov sa očakáva, že študujúci budú získavať pracovné skúsenosti
v oblasti kariérového poradenstva počas štúdia. Hodnota stáží (vyjadrená počtom kreditov)
je v jednotlivých analyzovaných programoch veľmi rozdielna.
Pokiaľ ide o manažment kvality (QM), vo vysokoškolských programoch vzdelávania
profesionálov v oblasti kariérového poradenstva sa využívajú rôzne nástroje a iba 12 %
univerzít uvádzalo niektorý z tých všeobecne známych (EFQM, ISO 9000f alebo LOW). Asi
štvrtina zo zapojených univerzít neimplementovala ešte žiaden nástroj manažmentu kvality.
Významným indikátorom pre systém manažmentu kvality je, ako sa pre evaluáciu využíva
spätná väzba od študentov. Tento nástroj využíva 80 % analyzovaných programov.
Ďalším faktorom pre manažment kvality vzdelávacích programov je kvalifikácia učiteľského
zboru. Napriek tomu, že nemáme k dispozícii komparatívne údaje z iných fakúlt alebo
programov, zistenie, že v priemere len 14 % učiteľov sú profesori, možno považovať za nízky
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podiel. Jedným z dôvodov by mohlo byť, že oblasti kariérového poradenstva ešte stále chýba
vedecký profil s adekvátnym rozvojovým potenciálom.
Tento dojem sa potvrdzuje, keď sa pozrieme na účasť vo výskume. Asi polovica programov
uvádza, že v rokoch 2006-2010 participovali na menej ako piatich výskumných projektoch.
Zdá sa celkom normálne, že väčšina programov sa ukončuje písomnou diplomovou prácou,
prekvapuje však, že iba 47 % programov v súčasnosti ponúka dodatok k diplomu. To znižuje
komparabilitu a komplexnosť kompetenčných profilov absolventov.
V rámci projektu NICE významnú úlohu zvyčajne zohráva medzinárodný rozmer vzdelávacích
programov. Asi 45 % týchto programov sa len povrchne zaoberá medzinárodnými
a európskymi témami (menej než 10 % obsahu).
Iným ukazovateľom nízkeho stupňa medzinárodného rozmeru je, že v 81 % programov len 5
% alebo dokonca žiadni študenti sú zo zahraničia. Dôvodom tohto trendu je pravdepodobne
skutočnosť, že len veľmi málo kurzov sa ponúka v angličtine.
77 % analyzovaných programov uvádzalo, že ich program kariérového poradenstva je
prepojený s miestnymi partnermi mimo univerzity, vrátane verejných služieb zamestnanosti,
centier služieb na komunálnej úrovni a strediskami odborného vzdelávania.
Potreba sieťovania na miestnej úrovni je dôležitým faktorom z hľadiska budúcich pracovných
možností študentov kariérového poradenstva, ako aj pre ich schopnosť získavať pracovné
skúsenosti počas štúdia.
Analýza rozdielov magisterských kurikúl založená na kurikulách NICE ukázala, že rôzne
kľúčové kompetencie NICE nie sú zastúpené v univerzitnom vzdelávaní.
Diagram 3: Zadania vzťahujúce sa k základným kompetenciám NICE (NCC) v %

NCC Profesionalizmus

23

8
12

NCC Intervencie a rozvoj sociálnych
systémov

13

28

NCC Manažment programov a služieb

NCC Kariérové poradenstvo

16
NCC Kariérové informácie a hodnotenie

NCC Kariérová výchova

Pokiaľ ide o základné vedné disciplíny, zadania sú v analyzovaných magisterských kurikulách
rozdelené do nasledovných oblastí:
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Diagram 4: Zadania vzťahujúce sa k akademickým disciplínam (%)

Právo

4

Sociológia

7

31

10

Filozofia & etika

13

Obchodná administratíva

Počítačové vedy & štatistika

21

15

Psychológia

Pedagogická veda/Vzdelávanie v oblasti
obchodu a ekonomiky

Ako sme už spomenuli skôr, výskumné aktivity sú kľúčovým prvkom v ďalšom rozvoji
vzdelávacích programov v oblasti kariérového poradenstva. Podľa nášho názoru ale do
týchto aktivít treba v budúcnosti lepšie zapojiť praktikov v oblasti kariérového poradenstva.
Na výročnom zasadnutí Nemeckej asociácie poradcov (DVB) v apríli 2013 sme členom položili
otázku, ktoré výskumné témy sú pre nich zvlášť dôležité. Odpovede by sa dali zaradiť do
dvoch skupín:
⇒ dlhodobé sledovanie klientov, ktorým boli poskytnuté služby, a získavanie spätnej
väzby o účinkoch poradenstva na jednotlivého poradcu (ako príspevok
k sebahodnoteniu);
⇒ rozvoj vlastných kompetencií ako kariérového poradcu zohľadnením NKR/EKR, nonformálneho a informálneho nadobúdania, certifikácie (viď fórum DVB, 2013).
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Spôsobilosti pre kariérové poradenstvo v EÚ a USA:
podnety pre vzdelávanie kariérových poradcov na Slovensku
Doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.,
Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita

Kariérová orientácia a kariérové poradenstvo je na slovenských vysokých školách relatívne
novým odborom štúdia. Pri jeho koncipovaní sa možno inšpirovať tam, kde má táto oblasť
profesionálnej činnosti dlhšiu históriu. Sú to v prvom rade USA, kde sa takýto druh odbornej
pomoci jedincom hľadajúcim prácu začal poskytovať už v r. 1905. Pozrime sa teda na
spôsobilosti pre kariérové poradenstvo v tejto časti sveta a potom v EU.
USA
Usmernenia americkej National Career Development Association (NCDA) z r. 2009 týkajúce
sa spôsobilosti pre kariérové poradenstvo platia pre tých odborníkov, ktorí chcú pôsobiť
v oblasti kariérového poradenstva. To je definované ako proces pomoci jedincom v príprave
na kariéru/život.
Profesionálny kariérový poradca (magisterský alebo vyšší stupeň) alebo jedinec pôsobiaci
v oblasti kariérového vývinu musí preukázať vedomosti a spôsobilosti pre špecializáciu
v kariérovom poradenstve, ktoré nemusí mať všeobecný poradca. Stanovisko NCDA
k spôsobilostiam pre kariérové poradenstvo slúži ako usmernenie pre vzdelávacie programy
v kariérovom poradenstve alebo pre osoby, ktoré chcú spôsobilosti pre kariérové
poradenstvo získať alebo rozšíriť.
Minimálne spôsobilosti
Ak chce jedinec v USA pracovať v kariérovom poradenstve na profesionálnej úrovni, musí
preukázať spôsobilosti v 11 určených oblastiach. Týmito oblasťami sú:
1) Teórie kariérového vývinu,
2) Spôsobilosti pre individuálne a skupinové poradenstvo,
3) Individuálna / skupinová diagnostika,
4) Informácie a zdroje (prostriedky),
5) Realizovanie a riadenie programov,
6) Konzultovanie,
7) Práca s rôznymi populáciami,
8) Supervízia,
9) Etické/právne záležitosti,
10) Výskum,
11) Technika.
Tieto oblasti sú stručne definované takto:
I.

Teórie kariérového vývinu
Teoretický základ a vedomosti ktoré sú považované pre jedinca zapojeného do
kariérového poradenstva a pôsobiaceho v oblasti kariérového vývinu za podstatné.
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Znalosť poradenských teórií a modelov ako aj s nimi súvisiacich techník. Poznanie
celoživotného vývin človeka
II. Spôsobilosti pre individuálne a skupinové poradenstvo.
Patrí sem:
 Nadväzovanie a udržiavanie kontaktu s klientom
 Nadväzovanie a udržiavanie produktívnej skupinovej atmosféry
 Spoluprácu s klientom pri určovaní jeho osobných cieľov
 Výber techník vhodných pre klienta resp. skupinu
 Poznanie osobnostných charakteristík klienta týkajúcich sa jeho kariéry
 Poznanie sociálneho prostredia klienta ovplyvňujúceho jeho kariéru
 Poznanie rodinného a kultúrneho prostredia klienta
 Poznanie postupu rozhodovania klienta o voľbe povolania
 Poznanie postojov klienta k práci a pracujúcim
 Poznanie predsudkov klienta k práci a zamestnancom týkajúcich sa rodu, rasy
a kultúrnych stereotypov.
 Povzbudzovanie klienta k aktivite v príprave na jeho prechod zo školy do
zamestnania: nabádanie k získavaniu informácií a skúseností; pomoc klientovi získať
spôsobilosti pre hľadanie zamestnania; podporovanie klienta v skúmaní životných
a pracovných rolí, v oblastiach: práca, rodina, činnosti vo voľnom čase a zapojenie do
verejného života.
III. Individuálna a skupinová diagnostika
Tieto kompetencie zahrňujú:
 Diagnostiku osobnostných charakteristík ako sú schopnosti, výkon, záujmy, hodnoty
a osobnostné črty.
 Diagnostika záujmov, štýlov učenia, životných rol, obrazu o sebe, zrelosti pre voľbu
povolania, profesijnú identitu, nerozhodnosť pri voľbe povolania, uprednostňovanie
typu pracovného prostredia a i.
 Ohodnotenie podmienok pracovného prostredia ako sú pracovné úlohy, normy
a kvalita fyzikálneho a sociálneho prostredia.
 Používanie počítačových diagnostických techník
IV. Informácie/Prostriedky
 Poznanie trendov vo vzdelávaní a zamestnávaní; informácií o trhu práce týkajúcich sa
o. i. vyhliadok toho ktorého zamestnania do budúcnosti, platov.
 Možnosti a zručnosti ktoré môže klient použiť v plánovaní života a zamestnania
 Formy pomoci klientovi v plánovaní jeho kariéry včítane zamestnania zo strany
poradenstva a úradov práce
 Metódy využívania kariérových informácií a systémov kariérovej orientácie
sprostredkovaných počítačovou technikou.
V. Spôsobilosti pre vývoj, plánovanie zavádzanie a riadenie komplexných programov
kariérového vývinu v rozmanitých prostrediach.
 Zavádzanie individuálnych a skupinových programov kariérového vývinu pre
špecifické populácie
 Trénovanie iných vo využívaní systémov kariérových informácií a kariérového
poradenstva sprostredkovaných počítačovou technikou
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 Zriaďovanie komplexných centier kariérových informácií
 Spolupráca s inými v realizácií programov kariérového vývinu.
VI. Konzultovanie a koučing
 Aplikovanie teórií konzultácie, stratégií a modelov konzultácie
 Nadväzovanie užitočných konzultačných vzťahov s ľuďmi, ktorí môžu kariéru klienta
ovplyvniť
 Pomôcť verejnosti a zákonodarcom pochopiť dôležitosť kariérového poradenstva,
kariérového vývinu a plánovania života, resp. kariéry
 Vplývať na opatrenia týkajúce sa rozvoja a využitia pracovnej sily
 Analýza trendov zamestnanosti a terajšej úrovne kvalifikácie zamestnancov, ako aj
vývoj programov na zlepšovanie kvalifikácie
 Usmerňovanie a koučing zamestnancov
VII. Práca s rozmanitými populáciami klientov
 Vedomosti a spôsobilosti pre poskytovanie kariérového poradenstva rozmanitým
populáciám. Poznanie individuálnych rozdielov týkajúcich sa rodu, sexuálnej
orientácie, rasy, národnosti a telesných a duševných kapacít
 Poznať modely vývinu príslušníkov odlišných kultúr a ovládať kompetencie pre
pôsobenie v multikultúrnom prostredí
 Poznať jedinečné vývinové potreby rôznych populačných skupín a prispôsobiť tomu
programy kariérového vývinu
 Nájsť vhodné metódy a prostriedky komunikácie s jedincami s obmedzenou znalosťou
spisovného jazyka
 Poznať prostriedky pomoci klientom so špeciálnymi potrebami.
VIII. Supervízia
Vedomosti a spôsobilosti pre hodnotenie výkonov poradcu, udržiavanie a zlepšovanie
odborných spôsobilosti
IX. Etická a právna zodpovednosť
Odborníci v oblasti kariérového vývinu smú uskutočňovať len tie činnosti pre ktoré majú
potrebné spôsobilosti a prostriedky na poskytnutie potrebnej pomoci. Ak odborník
nemá potrebné vzdelanie alebo prostriedky pre daný druh problému musí klienta
odkázať k inému odborníkovi. Nikto nemá používať kompetencie pre ktoré nemá
vzdelanie.
X. Výskum
Vedomosti a spôsobilosti pre porozumenie a uskutočňovanie výskumu v kariérovom
poradenstve.
XI. Technika
Vedomosti a spôsobilosti pre využívanie techniky pri pomoci jedincom v ich kariérovom
plánovaní. Preukázanie vedomosti o systémoch orientácie a informácií
sprostredkovaných počítačovou technikou ako aj službami prístupnými cez Internet.
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EÚ
Združenie 42 európskych univerzít Network for Innovation in Career Guidance and
Counselling (NICE) vo svojej príručke Tunning Handbook z r. 2012 určilo 5 hlavných oblastí
činnosti odborníkov na kariérovú orientáciu a poradenstvo. Sú nimi:
Kariérové vzdelávanie
 Podporovanie klientov v osvojovaní spôsobilostí/zručností potrebných vo svete práce
Kariérová orientácia
 Poskytovanie informácií o svete práce a klientoch samotných (diagnostika)
 Zosúlaďovanie klienta s požiadavkami štúdia, resp. povolania
Poradenstvo
 Nabádanie klientov k uvažovaniu o budúcnosti
 Riešenie ich problémov v oblasti ich školského a profesijného vývinu
Riadenie služieb/programov kariérového poradenstva
 Sledovanie kvality a hodnotenie činností
 Poskytovanie informácií
Intervencie do sociálnych systémov
 Spolupráca so zamestnávateľmi, školami, verejnými inštitúciami, politikmi, rodinou
a pod. s cieľom obhajovania záujmov klientov. Intervenciou a vytváraním komunít a sieti
pomáha poradca svojmu klientovi dosahovať jeho ciele (napr. získať vzdelanie, nájsť si
prácu). Táto spolupráca môže byť s úradmi práce, útvarmi ľudských zdrojov vo firmách
a pod. Odborníci na kariérovú orientáciu a poradenstvo často pôsobia pri prijímaní a
personálnom rozvoji pracovníkov. Táto oblasť činnosti vyžaduje ovládanie teórií
komunikácie a prístupov týkajúcich sa vyjednávania, presviedčania, koordinovania
a obhajovania.
Moduly vedomostí definované združením NICE
Tzv. moduly vedomosti ktoré toto združenie definovalo uvádzajú 3 druhy základných
vedomosti odborníkov pôsobiacich v oblasti orientácie a poradenstva relevantných pre 5
hlavných činnosti/kompetencií:
I.

Základné vedomosti pre prácu s jedincom
Tento modul ponúka základné vedomosti dôležité pre praktikov v oblasti kariérovej
orientácie a poradenstva ktoré sa týkajú práce s jedincom
Vzdelávacie ciele modulu:
 Teórie profesijného vývinu a voľby povolania: teórie čŕt a faktorov, plánovanie
(design) života, teórie sociálneho učenia, teória adjustácie na prácu, sociálnokognitívna teória. Zmena zamestnania (hľadanie zamestnania po materskej
dovolenke alebo období nezamestnanosti, príp. v dôchodku).
 Individuálna a pedagogická psychológia: vývoj kompetencií pre učenie, proces
rozhodovania, motivácia, využívanie času, vlastnosti a prejavy osobnosti ( motivácia,
záujmy, schopnosti, talent, obraz o svojej výkonnosti, vôľové vlastnosti, pripravenosť
pre rozhodovanie, učenie/adaptáciu, spoluprácu s inými a pod.)
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II. Základné vedomosti pre prácu so skupinami, organizáciami a komunikáciu
Tento modul popisuje základné vedomosti dôležité pre praktikov v oblasti kariérovej
orientácie a poradenstva ktoré sa týkajú práce so skupinami, organizáciami
a komunikácie.
Vzdelávacie ciele modulu:
 Dynamika skupín: Teórie neformálnych vzťahov / sociálnych systémov: rodina, páry,
rovesníci/priateľstva, malé a veľké skupiny
 Teórie organizácie: Formálne štruktúry / vzťahy (hierarchie, funkcie, roly, moc)
a procesy prebiehajúce v organizáciách; organizačná kultúra; typy organizácií;
interakcia medzi organizáciami; účinky nových technológií (najmä IKT) na
organizácie a zamestnancov
 Teórie riadenia: strategické plánovanie a kontrola, rozhodovanie v organizáciách;
projektový manažment; riadenie kvality
 Teórie vodcovstva a komunikácie: roly; štýly vedenia ľudí; komunikácia v skupine;
riešenie a prevencia konfliktov
 Teórie vývoja a zmeny v organizáciách
 Riadenie ľudských zdrojov a personálny rozvoj: nábor a rozmiestňovanie
pracovníkov, odmeňovanie, najímanie a zácvik zamestnancov;
III. Vedomosti pre prácu v spoločnosť
Tento modul ponúka základné vedomosti dôležité pre praktikov kariérovej orientácie
a poradenstva týkajúce sa spoločnosti, kultúrnych odlišností, technológií, politiky
a legislatívy.
Vzdelávacie ciele modulu:
 Štruktúra zamestnaní, trendy na trhu práce, politika vzdelávacia politika a politika
zamestnanosti, možnosti celoživotného vzdelávania a pod.
 Zdroje a typy informácií o trhu práce, pracovných náplniach, povolaniach, platoch,
funkciách, prijímaní a vyhliadky zamestnancov do budúcnosti; zdroje a typy
informácií o vzdelávacích programoch a ponukách (možnosti ďalšieho vzdelávania,
zácviku a pod).
 Teórie kultúrnej rozmanitosti: sociologické teórie kultúrnej identity a ideológií
(včítane náboženských systémov); komunikácia medzi príslušníkmi odlišných kultúr;
diskriminácia podľa rodu, veku, rasy, kultúry atď.
 IKT v kariérovom poradenstve a orientácii. Manažment služieb a programov.
Intervencie do sociálnych systémov.
Porovnanie kompetencií kariérových poradcov v USA a EU
Rozdielom medzi týmito dvoma súbormi kompetencií je predovšetkým to, že 2. modul
vedomosti definovaný združením NICE vymedzuje témy z psychológie práce. Rozdiel je tiež v
kompetenciách pre výskum, ktoré zdôrazňujú usmernenia NCDA. Medzi kľúčovými
kompetenciami príručky, ktorú vydalo združenie európskych univerzít NICE, sa táto
požiadavka nevyskytuje. Iným rozdielom je dôraz na multikulturálne kompetencie v USA.
NCDA k nim vydala v r. 2009 osobitný dokument obsahujúci smernice pre orientáciu
poradenstva s ľuďmi odlišného kultúrneho pozadia. Tie sa týkajú všetkých oblastí
kompetencií pre kariérové poradenstvo – od teórií voľby povolania, cez spôsobilosti pre
poradenstvo až po výskum v oblasti kariérového vývinu.
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National Career Development Association (NCDA) a Association for Assessment in
Counseling and Education tiež prijali v r. 2010 dokument vymedzujúci kompetencie
kariérového poradcu v oblasti diagnostiky a hodnotenia.
Je popisom vedomostí a spôsobilostí ktoré kariérový poradca musí preukázať v oblasti
diagnostiky a hodnotenia. Pretože efektívnosť diagnostiky a hodnotenia je rozhodujúcim
predpokladom účinného kariérového poradenstva, tieto kompetencie sú rozhodujúce pre
prax kariérového poradcu a jeho služieb poskytovaných žiakom, klientom, a iným
zákazníkom. Tieto kompetencie môžu slúžiť ako usmernenie v odbornom vývine kariérových
poradcov, pri príprave a hodnotení workshopov a ako usmernenie pri príprave a hodnotení
vzdelávacích programov pre tých, ktorí kariérových poradcov vzdelávajú.
Podľa týchto usmernení je kariérový poradca spôsobilý:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Vo voľbe diagnostických postupov
Vo voľbe najpoužívanejších nástrojov diagnostiky
Vie vyhodnocovať nástroje diagnostiky
Vie interpretovať výsledky vyšetrení
Využíva výsledky diagnostikovania v rozhodovacom procese klienta
Vie spracovať, interpretovať a prezentovať štatistické informácie o výsledkoch
vyšetrení.
Je v oblasti diagnostiky a hodnotenia profesionálne zodpovedný. T. zn. používa testy
nestranne, dbá na etické princípy používania testov týkajúce sa ich ochrany,
reprodukovania materiálov chránených autorským právom atď.
Využíva výsledky diagnostiky na skúmanie efektívnosti kariérových programov
a intervencií.

Prispôsobením obsahu vzdelávania kariérových poradcov na Slovensku vyššie uvedeným
kompetenciám požadovaným v dvoch hlavných svetových úniách zvýšime odbornú úroveň a
transferabilitu vzdelania našich kariérových poradcov.

Literatúra:
Brown, Chris ( 2002): Career Counseling Practitioners: Reflections on Theory, Research, and
Practice. Journal of Career Development, Vol. 29, No. 2, Winter 2002
Career Counselor Assessment and Evaluation Competencies:
http://ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/18143/aacencda_assmt_eval_competencies
Schiersmann, Ch. et al. (Eds): NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance
and Counselling Professionals. Heidelberg University Institute of Educational Science,
Heidelberg, Germany, 2012. ISBN 078-3944230-01-6.
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Poradenský systém v České republice
Mgr. Kateřina Hašková, Euroguidance centrum České republiky,
Dům zahraničních služeb MŠMT České republiky, Praha

Kariérové poradenství v České republice doposud netvoří ucelený provázaný systém, ale je
spíše roztříštěno mezi jeho jednotlivé poskytovatele. Služby kariérového poradenství jsou
zastřešeny pod několika ministerstvy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(MŠMT), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR (MPO). Kromě služeb poskytovaných v rámci gescí těchto ministerstev je řada služeb
kariérového poradenství poskytována soukromými poskytovateli a především v rámci
neziskové sféry.
Nejvýznamnější roli v této oblasti hrají dvě ministerstva, a to MŠMT a MPSV; pro lepší
koordinaci jejich činností pro „Lepší začlenění celoživotní poradenství do strategií
celoživotního učení“3 bylo 13. května 2010 ustanoveno Národní poradenské fórum4 (NPF)
jako poradní orgán těchto ministerstev. Tomuto legislativnímu ukotvení NPF předcházela
jeho neformální činnost od roku 2007.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Pro děti (převážně) do 18 let věku realizují v rámci resortu školství kariérové poradenství
školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická
centra), která zajišťují činnosti a služby pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce,
školy a školská zařízení, a poradenští pracovníci působící přímo na školách v rámci tzv.
školních poradenských pracovišť.
Školní poradenské pracoviště je v základní formě tvořeno činností školního metodika
prevence a výchovného poradce. V rozšířené verzi školního poradenského pracoviště je
činnost metodika prevence a výchovného poradce, kterého musí mít každá škola, doplněna
také činností školního speciálního pedagoga anebo psychologa. Některé školy dokonce
zaměstnávají oba školní poradenské specialisty (školního psychologa a speciálního
pedagoga).
Kariérové poradenství je na školách obvykle vykonáváno výchovným poradcem, tj. jedním
z učitelů. Prosazování společných zájmů poradců, jejich podporu a další vzdělávání zajišťuje
Asociace výchovných poradců o. s.5 Výchovní poradci jsou však kromě poradenské činnosti
zatíženi vyučovacími povinnostmi a další administrativou, a proto není časová dotace
vymezená pro jejich poradenskou činnost dostačující. Současně se vedou diskuze o potřebě
oddělit osobu poradce a učitele, neboť zde může docházet ke konfliktu rolí. Dle rozhodnutí
ředitele školy může poradenskou činnost vykonávat školní psycholog, který může využít
svých odborných kompetencí, jako je např. individuální a skupinová diagnostika,
psychologická intervence, aj.
3

Usnesení Rady Evropské Unie č. 15030/08 ze dne 21. listopadu 2008.
http://www.narodniporadenskeforum.cz/cz/
5
http://www.asociacevp.cz/
4
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Vysoké školy v České republice mají ze zákona povinnost poskytovat „uchazečům o studium,
studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem a
s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi poradenské služby“6. V roce
2011 byla poradenská centra zřízena celkem na 21 vysokých školách v ČR. Do
vysokoškolského poradenství lze zahrnout psychologické, kariérové a studijní poradenství,
poradenství pro studenty se specifickými potřebami, duchovní i multikulturní poradenství.
V roce 2008 byla založena Asociace vysokoškolského poradenství o. s.7, která dvakrát ročně
vydává zpravodaj Vysokoškolské poradenství aktuálně, jenž je ke stažení na jejích webových
stránkách. V letech 2008 a 2009 byl realizován významný projekt Rozvoj vysokoškolského
poradenství v ČR, který sledoval těchto pět cílů s následujícími výstupy:
1. Zmapování a zhodnocení psychodiagnostických metod užívaných v profesním
poradenství, jehož výstupem byl manuál na užívání metod pro VŠ poradce.
2. Analýza vzdělávacích potřeb vysokoškolských poradců a jejich metodická příprava,
jehož výstupem byl mj. vznik vzdělávacího programu Kurz pro vysokoškolské poradce8
realizovaný Univerzitou Karlovou v Praze.
3. Vybudování pilotní verze webového portálu vysokoškolského poradenství 
http://www.vsporadenstvi.cz/.
4. Vytvoření etického kodexu poradenského pracoviště na vysoké škole (od čehož bylo
později upuštěno s cílem nenarušit autonomii jednotlivých škol a pracovišť) a
poradenského pracovníka – Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden9.
5. Vytvoření fungující propagace univerzitních pracovišť, což poskytuje manuál
zaměřený na propagaci poradenských pracovišť (Tahová et al., 2008).
Po skončení tohoto projektu na něj navázaly další projekty Rozvoj psychologického
poradenství na vysokých školách v ČR (2010-2011) a Rozvoj kariérového poradenství na
vysokých školách v ČR v evropské dimenzi (2012), jehož primární cílovou skupinou jsou
studenti z partnerských vysokých škol; sekundární cílovou skupinou jsou poskytovatelé
služeb - vysokoškolští poradci.
V současné době vysokoškolští poradci řeší převážně problém s financováním svých služeb,
které souvisí s omezenou personální kapacitou poradenských pracovišť. S tím souvisí také
propagace poradenských center, která naráží právě na limity v jejich personálním obsazení.
Jinou kapitolu tvoří otázka poradenství pro samotné pracovníky vysokých škol a současně
poskytnutí základního školení vysokoškolským pedagogům, kteří by mohli pomoci při
prevenci některých negativních jevů, jejichž následky pak musí poradenští pracovníci řešit.
__________________
Prostor pro kariérní vzdělávání/kariérní výchovu, jež lze v širším slova smyslu chápat jako
jednu z forem kariérového poradenství, nabízejí rámcové vzdělávací programy. V rámci
kurikula předškolního, základního i středního vzdělávání je zde prostor pro rozvoj dovedností
6

Zákon o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) § 21. 1d).
http://www.asociacevsp.cz/
8
http://ipc1.cuni.cz/poradenstvi/
7

9

http://www.rozvojvsporadenstvi.cz/images/stories/Dokumenty_vystupy/Eticky%20kodex%20pracovniku%20vy
sokolskolskych%20%20%20%20%20%20poraden_plakat.pdf
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pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy (Career Management Skills, CMS). Právě již
v předškolním vzdělávání v rámci existujících vzdělávacích oblastí10 jsou pokládány základy
reálného a pozitivního sebepojetí, efektivní komunikace s ostatními a poznávání fungování
společnosti, v níž se dítě pohybuje. Namátkou vybíráme jen některé z dílčích výstupů
předškolního vzdělávání11:







Dítě a jeho psychika: řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat
„nápady“; uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky); přijímat
pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje
osobní pokroky; vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení.
Dítě a ten druhý: chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý
jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp.
osobnostní odlišnosti jsou přirozené; spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost: pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní
skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat; dodržovat pravidla her a jiných
činností, jednat spravedlivě, hrát fair.
Dítě a svět: porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se
mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat),
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole.

Také v cílech zahrnutých v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
nalezneme body, které jsou důležité pro řízení vlastní kariéry; např. umožnit žákům osvojit si
strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat
a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní
schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, aj.
Dosahování těchto cílů je realizováno devíti vzdělávacími oblastmi, především je jim
věnována pozornost ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a
Člověk a svět práce a rovněž se dovednosti potřebné pro řízení kariéry rozvíjí v rámci
průřezových témat, která se zabývají aktuálními problémy současného světa a umožňují
propojení vzdělávacích obsahů oborů. Obdobně je rozvoj dovedností pro řízení vlastní
profesní a vzdělávací dráhy realizován v rámci sekundárního vzdělávání.
I když výše uvedené dokumenty nabízejí rámec pro rozvoj dovedností pro řízení vlastní
profesní a vzdělávací dráhy, občas dochází k rozplynutí studijního obsahu. Dovednostem pro
řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy by měla být věnována větší pozornost při přípravě
učitelů na pelagických fakultách vysokých škol.
__________________
MŠMT přispívá k rozvoji kariérového poradenství také činností svých příspěvkových
organizací. Významnou roli v této oblasti hraje především Národní ústav pro vzdělávání
10

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.

11

Dílčí výstupy (oblastní) jsou dle RVP pro předškolní vzdělávání chápány jako dílčí poznatky, smyslové,
motorické, kognitivní, emocionální, praktické i sociální dovednosti, hodnotové orientace a postoje dosažitelné
v předškolním vzdělávání v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí.
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(NÚV), který vznikl 1. července 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání,
Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR.
V oblasti kariérového poradenství realizuje NÚV řadu výzkumných studií a analýz, např.
Drahoňovská, Eliášková (2012): Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového
poradenství Úřadu práce ČR; Šťastnová, Drahoňovská (2012): Jak žáci základních a středních
škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru; Zelenda Kupcová (2011): Analýza
šetření kariérového poradenství v SPC; Drahoňovská, Eliášková (2011): Analýza práce a
potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách a další, které jsou volně
k dispozici na stránkách organizace (www.nuv.cz).
Kromě výzkumných aktivit realizuje Národní ústav pro vzdělávání také přímé poradenství
klientům, a to jednak prostřednictvím Centra kariérového poradenství ale i portálu
InfoAbslovent (www.infoabsolvent.cz), který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní
dráhy žákům i absolventům středních škol a jejich rodičům. Portál poskytuje relevantní
informace pro pedagogy, poradce i zaměstnavatele.
V rámci projektu UNIV koordinuje Národní ústav pro vzdělávání uznávání výsledků
neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby
dospělým.
Národní ústav pro vzdělávání realizuje své aktivity s ohledem na celoevropské trendy
v oblasti celoživotního učení. Konkrétně v oblasti poradenství je koordinátorem českého
zastoupení v síti ELGPN (The European Lifelong Guidance Policy Network  Evropská síť
politik celoživotního poradenství).
Kromě výše uvedených činností se ústav pravidelně věnuje výzkumu uplatnění absolventů na
trhu práce a vývoji požadavků na pracovním trhu a je také tvůrcem rámcových vzdělávacích
programů, jejichž vztah ke kariérovému rozvoji byl uveden výše.
Poradenství se věnují i další organizace spadající pod Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR; Národní informační centrum pro mládež12 (NICM) poskytuje informace o
možnostech vzdělávání a práce v ČR a v zahraničí, ale i o možnostech trávení volného času a
o společnosti obecně, převážně mladým lidem a pracovníkům s mládeží.
Dům zahraničních služeb (DZS) administruje program Euroguidance13, který se zabývá
podporou poradenství v celoživotní perspektivě a přenosem inovativních přístupů a metod
v této oblasti do České republiky. Od roku 2009 realizuje Centrum Euroguidance Národní
cenu kariérového poradenství, která se snaží mapovat služby kariérového poradenství
v České republice (poskytované služby, používané metody, kvalifikaci kariérových poradců,
etické standardy poradenské práce apod.), odměňovat a dále rozšiřovat příklady dobré praxe
v této oblasti.
Centrum pro studium vysokého školství14, v. v. i., realizuje poradenskou činnost v oblasti
uznávání vysokoškolských kvalifikací pro uznávací orgány a další subjekty a plní funkci
Národního informačního střediska ENIC/NARIC.

12

www.nicm.cz
www.euroguidance.cz
14
http://www.csvs.cz/
13
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPSV ČR realizuje poradenské služby prostřednictvím Úřadu práce15 (ÚP), který vznikl k 1. 4.
2011. Koordinace dříve samostatných úřadů práce tak byla centralizována pod řízením
generálního ředitelství Úřadu práce ČR, které spravuje celkem 14 krajských poboček, jež se
dále člení na 226 kontaktních pracovišť. Současně s přechodem k centralizovanému řízení
byla na Úřad práce přenesena kromě dřívějších povinností týkajících se politiky
zaměstnanosti také výplata sociálních dávek, což bylo ovšem provázeno ponížením
personálních kapacit na jednotlivých pobočkách.
Cílem výše uvedených změn byla standardizace poskytovaných služeb na jednotlivých
pobočkách Úřadu práce. V souvislosti se snížením počtu zaměstnanců (až o 1/3) byla
realizace některých z poskytovaných služeb přenesena na externí dodavatele.
V současnosti plní ÚP úkoly v těchto oblastech:
a) zaměstnanosti,
b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
c) státní sociální podpory,
d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb a
f) pomoci v hmotné nouzi.
V rámci úřadů práce fungují Informační a poradenská střediska16 (IPS), která poskytují
informace o možnostech vzdělávání a rekvalifikace, o situaci na trhu práce či o průběhu
výběrového řízení a nárocích na jednotlivá povolání. Nabídka služeb poskytovaných Úřadem
práce závisí na každém z jednotlivých pracovišť, jedná se např. o pracovní diagnostiku,
bilanční diagnostiku, job cluby aj.
Skupinové poradenství je na úřadech práce realizováno v rámci poradenského programu Job
club, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce,
a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání
zaměstnání. Job club probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých
skupinách o 8 – 10 účastnících. Rozřazení do Job clubů je realizováno podle cílových skupin:
 Návrat, pro osoby vracející se po rodičovské dovolené nebo pečující o dítě do 15 let;
 Klasik, pro osoby, které jsou vedeny na Úřadu práce déle než 5 měsíců nebo ty, kteří
se ocitli v mimořádně obtížných podmínkách;
 Start, pro osoby do 20 let;
 Help, pro osoby se zdravotním omezením při jejich uplatnění na trhu práce;
 Plus, pro osoby nad 50 let;
 Mix, pro všechny cílové skupiny, jedná se o různorodou skupinu.
Úřady práce (EURES poradci) poskytují také základní informace o práci v zahraničí a dalších
souvisejících tématech (např. pracovní povolení, uznávání profesních kvalifikací, minimální
mzda aj.).
Aktuálním trendem na úřadech práce je kromě sjednocování metodiky poskytovaných služeb
odklon od cílové skupiny žáků a studentů, kterým se IPS tradičně věnovala, směrem
k dospělé populaci. V současnosti také probíhá projekt MIKOP (Metodika individuálního a
15
16

http://portal.mpsv.cz/upc
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska#sluzby
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komplexního poradenství), jehož cílem je zvýšení kvality a rozsahu poradenských služeb a
dalších činností úseku zaměstnanosti na ÚP ČR.
V gesci MPSV ČR funguje také příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání17 (FDV), který
vznikl v roce 2012. FDV realizuje projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti (Stáže ve
firmách – vzdělávání praxí, Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání), ale i přímo na
poradenský proces Rozvoj poradenství poskytovaného Úřadem práce pro zaměstnance (1. 9.
2013 – 30. 6. 2015).
Informace týkající se prognóz trhu práce a dalších oblastí týkajících se práce (např. audit
podnikového klimatu) nabízí Výzkumný ústav práce a sociálních věcí18, v. v. i.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Pod resort ministerstva průmyslu a obchodu spadá převážně poradenství pro (začínající)
podnikatele, které zajišťuje příspěvková organizace ministerstva CzechInvest19. Informace
z této oblasti je možné získat také v Informačních místech pro podnikatele Hospodářské
komory20 (InMP) nebo v Národní asociaci pro rozvoj podnikání21 (NARP).
__________________
Samostatnou kapitolu poradenských služeb tvoří soukromí poskytovatelé poradenských
služeb, jejichž služby však nejsou nijak systémově monitorovány.
Poradenství v rámci neziskového sektoru
Významnou roli v poskytování poradenských služeb, převážně pro znevýhodněné skupiny
osob, má v České republice neziskový sektor, jehož služby jsou často financovány
z Evropského sociálního fondu. Tento způsob dotací však s sebou přináší otázku udržitelnosti
těchto služeb, která bohužel není vždy zaručena.
Specifické postavení v rámci neziskových organizací má obecně prospěšná společnost
Národní vzdělávací fond – Středisko podpory poradenských služeb22 (NVF – SPPS), která se
profiluje jako výzkumné a projektové oddělení se zaměřením na rozvoj poradenských služeb
v oblasti zaměstnanosti i vzdělávání. V současné době NVF – SPPS realizuje projekt Bilanční
diagnostika – projekt mezinárodní spolupráce (1. 4. 2012 – 30. 9. 2013), jehož výstupem je
nově vzniklá Asociace bilanční diagnostiky o. s.23, která byla založena 21. června 2013.
__________________

17

http://fdv.mpsv.cz/
http://www.vupsv.cz/index.php?p=index&site=default
19
http://www.czechinvest.org/
20
http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/informacni-mista-pro-podnikatele-1/projektinmp/informacni-mista-pro-podnikatele-4.aspx
21
http://www.narp.cz/
22
http://www.nvf.cz/stredisko-podpory-poradenskych-sluzeb
23
http://www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz/
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Výzvy kariérového poradenství v ČR
V současné době vnímáme několik prioritních oblastí, které by se v rámci kariérového
poradenství v České republice měly realizovat. Jsou to výzvy, jejichž naplnění se nejspíše
nepovede v krátkodobém horizontu, ale jejichž dosažení by výrazně napomohlo rozvoji
poradenských služeb u nás:
1. Uznání významu poradenství v celoživotní perspektivě. Posílení role Národního
poradenského fóra jako poradního orgánu obou ministerstev.
2. Užší provázanost poradenských služeb.
3. Dostupnost služeb pro všechny občany v každé fázi života.
4. Vytvoření společné platformy pro poradenství.
5. Implementace realizovaných projektů na státní/lokální úrovni.
6. Vzdělávání poradců (studijní program pro kariérové poradce, větší zapojení
pedagogických fakult, finalizace hodnotících standardů pro povolání Kariérový
poradce).
7. Zajištění kvality služeb jako jedné z podmínek pro vytváření poradenského systému.
8. Kariérové poradenství explicitně zaměřeno na rozvoj dovedností pro řízení vlastní
profesní a vzdělávací dráhy (Career Management Skills, CMS).
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Vývoj vzdělávání kariérových poradců v České republice
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.,
Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy university, Brno

Úvod
Vzdělávání kariérových poradců má v České republice (dále jen ČR) svoji historii a dvacet let
existence samostatné ČR lze považovat za výzvu ke krátkému zhodnocení tohoto vývoje.
Vývoj vzdělávání kariérových poradců v tomto textu strukturuji do tří etap a to s ohledem na
podmínky a významné události, které ovlivnily úvahy o vzdělávání kariérových poradců a
promítly se do nabídky vzdělávacích příležitostí určených pro tuto skupinu poradců. V každé
etapě uvádím základní legislativní změny a významné události a ve stručnosti charakterizuji
vzdělávací nabídku daného období. Charakteristika vzdělávací nabídky vychází převážně ze
dvou šetření (Hloušková a kol., 2004, Hloušková, 2011), na nichž jsem se podílela. Na závěr
nastíním hlavní specifika vzdělávání kariérových poradců v ČR a také to, čem spatřuji
kontinuitu a v čem naopak zásadní body zlomu popsaných etap tohoto vývoje.
1.

Etapa: nultá fáze v letech 1993-2004

První etapa ve vzdělávání kariérových poradců logicky začíná vznikem samostatné ČR (1. 1.
1993) a pomyslný konec této etapy ztotožňuji se vstupem ČR do Evropské unie v roce 2004.
Pro tuto etapu je zásadní, že v uvedeném období absentovala cílová skupina vzdělávání –
kariéroví poradci – v pravém slova smyslu. Činnosti, které jsou dnes spojovány s kariérovým
poradenstvím, byly v tomto období náplní práce výchovných poradců ve školách a profesních
poradců nebo poradců pro volbu povolání na úřadech práce. Kromě toho byly uvedené
činnosti více či méně skrytě zahrnovány i do nabídky služeb psychologů, sociálních
pracovníků, speciálních pedagogů a personalistů. Sousloví kariérový poradce ať už jako
označení profesní specializace, profesní role nebo pracovní pozice se objevovalo zřídka, a
pokud se vyskytlo, najdeme ho spíše v koncepčních dokumentech než v označení
konkrétních poskytovatelů služeb.
V této souvislosti zaujme představa o zavedení funkce kariérového poradce na základních,
středních a vyšších odborných školách, jehož odborný profil je vymezen na základě znalostí a
dovedností vedení poradenského procesu a vedení poradenského rozhovoru a pěti
tematických okruhů z oblasti kariérového poradenství jako je sebepoznání a rozhodování
žáků, orientace v české vzdělávací soustavě, orientace ve světě práce, znalost práce
s informacemi a orientace v právním a institucionálním rámci (Návrh národní, 2002).
Legislativa v daném období vymezovala vstupní kvalifikační požadavky pouze pro práci
učitelů-výchovných poradců (Vyhláška č. 139 z roku 1997), ale bližší specifikace cílů nebo
obsahu požadovaného kvalifikačního studia ve Vyhlášce (1997) uvedena není. Analogické
vymezení požadavků na vstupní kvalifikaci poradců na úřadech práce, vysokoškolských
poradců nebo sociálních pracovníků chybí úplně.
Za dané situace je logické, že neexistuje žádný studijní obor na vysokých školách v ČR, který
by připravoval budoucí kariérové poradce. Existuje však několik studijních oborů, které cíleně
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připravují poradce – pedagogy a poradce – sociální pracovníky (více viz Hloušková a kol.,
2004). Absence vstupní kvalifikačních požadavků, variabilita v pojmenování poskytovatelů
služeb kariérového poradenství a tím i cílové skupiny vzdělávání spolu s resortní příslušností
poskytovatelů vzdělávání přispívala k nepřehlednosti vzdělávací nabídky a nejasnému
zacílení vzdělávacích aktivit (Hloušková a kol., 2004; Hloušková, 2011).
Těžiště vzdělávání kariérových poradců leží v kurzech dalšího vzdělávání těch, kteří některou
ze služeb (činností) kariérového poradenství v realitě poskytují. V rámci dalšího vzdělávání se
témata z oblasti kariérového poradenství objevují v nabídce programů celoživotního
vzdělávání na vysokých školách určených pro výchovné poradce, mezi akreditovanými kurzy
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) i mezi kurzy sestavenými ad
hoc podle monitorovaného zájmu potenciálních účastníků (Hloušková a kol., 2004). Vedle
kurzů dalšího vzdělávání se začínají objevovat i specifické vzdělávací příležitosti jako např.
konference či semináře pořádané profesními asociacemi (např. Asociace poradenských
pracovníků ve školství, Asociace školních psychologie ČR), zahraniční stáže (např. projekt
Academia v rámci programu Leonardo da Vinci) a další příležitosti (např. založení virtuální
sítě GUIDENET v rámci programu Leonardo da Vinci).
V tomto období mohlo sehrát významnou roli i několik projektů zaměřených přímo na
vzdělávání výchovných či přímo kariérových poradců podporovaných z programu Leonardo
da Vinci. Konkrétně se jednalo o projekty Další vzdělávání učitelů: Profesní orientace a
profesní integrace mladých (Lehrerfortbildung: Berufswahlorientierung und Berufliche
Integration von Jugendlichen) řešený v letech 2001-2003, Distanční vzdělávání výchovných a
kariérových poradců (2000-2001) a Modulární distanční vzdělávání pro evropskou mobilitu
kariérových poradců (2001-2004). Výstupem všech uvedených projektů bylo modulově
uspořádané vzdělávání pro výchovné – kariérové poradce působících ve školách, přičemž dva
z nich byly koncipovány v distanční podobě. Všechny projekty ale upadly v zapomnění a nijak
výrazně neovlivnily další vývoj.
Na rozdíl od výše uvedených projektů se zdá, že poměrně významně další vývoj ovlivnily
závěry dvou výzkumných šetření. Jedno z nich probíhalo v letech 2002-2003 v rámci projektu
Kariérové poradenství v ČR, jehož součástí bylo i zapojení ČR do mezinárodního projektu
OECD Review of Career Guidance Policies. Tehdy hodnotitelé OECD uvedli: „Ve všech
oblastech, s nimiž jsme se seznámili (školy, úřady práce, terciární vzdělávání) je kvalifikace
těch, kteří poskytují služby a dostupné vzdělávání v oblasti kariérového poradenství,
nevhodná, nedostatečná nebo obojí zároveň.“ (Doporučení, 2003, s. 7). Navazující výzkumné
šetření zaměřené na vzdělávání poradců v ČR a v zahraničí proběhlo na konci roku 2003 a
výzkumný tým mj. konstatoval: „V řadě vyspělých zemí … jsou konstituovány odpovídající
poradenské profese a na ně jsou vztahovány specifické kvalifikační příležitosti a požadavky.
Řada z nich je vybudována s ohledem na gradaci ve vzdělávání poradců. V České republice je
vzdělávání poradců – profesionálů poskytujících služby profesního poradenství jako součást
jiných poradenských služeb – víceméně ustálené.“ (Hloušková a kol., 2004, s. 59). „V
existující nabídce však nelze vidět diferenciaci s ohledem na jednotlivé typy vzdělávání,
v nichž jsou tyto příležitosti realizovány. Vnitřní gradace obsahu, forem a metod vzdělávacích
příležitostí tak není atributem vzdělávání poradců v ČR.“ (Hloušková a kol., 2004, s. 61).
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2.

Etapa: fáze permanentních změn v letech 2005 – 2011

Druhou etapu vzdělávání kariérových poradců vymezuji s oporou legislativní změny, které
začaly nastavovat mantinely i pro vzdělávání kariérových poradců. Množství změn, které dále
v textu strukturuji podle působnosti jednotlivých ministerstev, může vyvolat představu, že
v tomto období již bude v legislativě vymezena cílová skupina vzdělávání – skupina
kariérových poradců, ale situace není tak jednoznačná.
V rámci resortu MŠMT došlo v souvislosti se zavedením koncepce školního poradenského
pracoviště a školských poradenských zařízení (viz Zákon č. 561/2004, Vyhláška č. 72/2005,
Koncepce, 2005):


k novému vymezení poradenských činností a náplní práce jednotlivých pracovníků,



k zařazení pracovníků pedagogických poraden a speciálně pedagogických center do
skupiny pedagogických pracovníků.

Ve vztahu ke vzdělávání pedagogických pracovníků a konkrétně těch, kteří mají podle
Vyhlášky č. 72/2005 poskytovat i služby kariérového poradenství, přináší zásadní změny
Zákon o pedagogických pracovnících č. 563 z roku 2004. Zatímco vysokoškolské vzdělání
požadované pro získání odborné kvalifikace psychologů nebo speciálních pedagogů je
výhradně v gesci vysokých škol, ve Vyhlášce č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, je uveden Standard studia pro výchovné poradce. Naplnění tohoto Standardu je
podmínkou pro udělení akreditace MŠMT pro kvalifikační studium pro výchovné poradce a
na základě výčtu témat z oblasti kariérového poradenství se Standard studia pro výchovné
poradce jeví jako relativně komplexní.
V resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) vstoupil v roce 2004 v platnost
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v němž byly poradenské aktivity blížící se
kariérovému poradenství jednoznačně vymezeny jako nedílná součást opatření aktivní
politiky zaměstnanosti. V Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě č.
222 z roku 2010 se činnosti z oblasti kariérového poradenství objevují v náplni práce
referenta zaměstnanosti. Vzdělávání pracovníků Úřadu práce, kteří v duchu Zákona o
zaměstnanosti (2004) mohou poskytovat poradenské služby, je upraveno v koncepci dalšího
vzdělávání ve veřejné správě (Usnesení vlády ČR, 2005), ale specifické kvalifikační požadavky
na pozici referenta zaměstnanosti ani požadavky ve vztahu k poskytování poradenských
služeb nejsou v tomto Usnesení vlády ČR (2005) vymezeny.
Postupně a spíše skrytě se některé činnosti z oblasti kariérového poradenství stávají i
obsahem sociálních služeb v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006 Sb.24
Přestože Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jasně vymezuje požadavky na vstupní
kvalifikaci i další vzdělávání sociálních pracovníků, dovednosti z oblasti kariérového
poradenství nejsou explicitně vyžadovány a lze je vnímat jako určitý „nadstandard“ ve
vzdělání sociálních pracovníků.
24

Na uvedené usuzujeme z nabídky sociálních služeb neziskových organizací, které se přihlásily do soutěže o
Národní cenu kariérového poradenství v letech 2009, 2010, 2011, a současně z činností tzv. odborného
sociálního poradenství, které v duchu Zákona o sociálních službách (2006) zahrnují: zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnost a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
občanů.
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Z přehledu legislativy tohoto období je zřejmé, že cílová skupina vzdělávání – kariéroví
poradci – stále chybí. Paradoxně tedy dochází k tomu, že poskytovatelé služeb kariérového
poradenství „jsou nuceni“ vycházet ze své původní kvalifikace, což představuje široké
spektrum oborů v rámci terciárního vzdělávání, často bez poradenské průpravy. Zajímavé
však je, že u mnohých poskytovatelů služeb kariérového poradenství se v průběhu jejich
praxe a účasti na dalším vzdělávání začíná utvářet profesní identita kariérového poradce,
čímž postupně vzniká cílová skupina vzdělávání v pravém slova smyslu. Kariérové poradci
s vlastní profesní identitou se v principu rekrutují ze čtyř výše představených skupin
pracovníků: pedagogičtí pracovníci, referenti zaměstnanosti, sociální pracovníci a další
profesionálové (např. psychologové, personalisté), ale jejich společným znakem je to, že se
cítí být kariérovými poradci.
Doménou vzdělávání kariérových poradců i v tomto období zůstávají kurzy dalšího
(profesního) vzdělávání a implementace kariérového poradenství do studijních programů na
vysokých školách stojí na okraji zájmu odborných diskusí (podrobněji o zařazení kariérového
poradenství do studijních plánů vybraných studijních oborů na vysokých školách Hloušková,
2011). K mírným změnám dochází ve způsobech koncipování kurzů dalšího vzdělávání a to
díky zohledňování výsledků analýz poradenských činností a konkrétních vzdělávacích potřeb
vybraných skupin „kariérových poradců“. Tyto analýzy byly obvykle dílčími výstupy projektů
(Freibergová, 2011) jako např. šetření mezi vysokoškolskými poradci v rámci
centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Rozvoj VŠ poradenství v ČR řešeného v letech
2008-2009, šetření mezi pracovníky informačních a poradenských středisek v rámci výzkumu
MPSV Analýza činnosti IPS z let 2010-2011, šetření mezi výchovnými poradci v rámci
národního projektu VIP Kariéra II: Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy,
řešeného v letech 2010-2012.
V této souvislosti je zajímavé, že v popisech vzdělávacích příležitostí bývá uvedena jako
cílová skupina vzdělávání – kariéroví poradci, ale přitom je evidentní, že kurzy byly
koncipovány s ohledem na specifika některé z výše uvedených skupin (např. modulárně
koncipované vzdělávání pro výchovné poradce a učitele E-kariéra, distanční kurz kariérového
poradenství požádaný Centrem Euroguidance na přelomu let 2009-2010, distanční kurz pro
kariérové poradce pořádaný Informačně-poradenským centrem UK v Praze nebo kurz
kariérového poradenství pořádaný Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci).
Přestože cíle i obsah kurzů dalšího vzdělávání zůstávají v tomto období stále ve vleku
požadavků na odbornou způsobilost pracovníků v jednotlivých resortech, zdá se, že lze
vysledovat posun ve vzdělávacích cílech. Kromě kurzů, jejichž cílem bylo rozvinout základní
poradenské dovednosti a více či méně rozšířit obzory účastníků ve specifických tématech
kariérového poradenství, se objevují i nabídky úzce profilovaných a relativně dlouhodobých
kurzů zacílených na vybrané dovednosti nebo zvládnutí konkrétní metody kariérového
poradenství (např. vzdělávací nabídka v rámci projektu Kariérový koučink do škol, výcvik
v metodě CH-Q, výcvik Navigace v povolání). Dalším specifikem vzdělávací nabídky tohoto
období je, že vzdělávání probíhá prostřednictvím snad všech existujících forem vzdělávání
(kombinovaná forma studia v rámci celoživotního vzdělávání na VŠ, kurzy dalšího profesního
vzdělávání, e-learningová forma vzdělávání, zahraniční stáže a studijní pobyty, individuální i
skupinové supervize).
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Naprosto novým fenoménem tohoto období je zapojení ČR do sítě ELGPN a v návaznosti na
to i fungování Národního poradenského fóra (2007). V roce 2010 se činnost i statut
Národního poradenského fóra formalizuje a Národní poradenské fórum se stává poradním
orgánem MŠMT a MPSV pro oblast kariérového poradenství. V této době se členové
Národního poradenského fóra zapojují podle svých možností a pravomocí do koncipování
zásadních dokumentů, které nepřímo ovlivňují i vzdělávání kariérových poradců (např.
Strategie celoživotního učení, 2007, Dlouhodobý záměr vzdělávání, 2011 apod.).
Význam druhé etapy ve vzdělávání kariérových poradců spatřuji v tom, že se díky
rozmanitým aktivitám začíná formovat cílová skupina vzdělávání a to na základě profesní
identity těch, kteří poskytují alespoň některou ze služeb kariérového poradenství a mají
zájem se dále profesně rozvíjet. Stále ve vzdělávání kariérových poradců dominují kurzy
dalšího vzdělávání, ale z hlediska koncipování vzdělávací nabídky dochází k odklonu od
očekávaných činností k požadovaným dovednostem pro výkon očekávaných a v některých
případech i jednoznačně vymezených činností. V návaznosti na to se proměňují i akcenty
v obsahu vzdělávání, který se odvíjí buď od toho, co budoucí kariéroví poradci dosud
„neumí“, nebo od toho, co funguje v zahraničí anebo lze považovat za příklady dobré praxe.
Stále však přetrvává orientace vzdělávací nabídky převážně na „kariérové poradcezačátečníky“ a chybí vnitřní diferenciace vzdělávací nabídky.
3.

Etapa: od roku 2012

Poslední etapu ve vzdělávání kariérových poradců vymezuji změnami, které subjektivně
hodnotím jako významné a to v důsledku přijetí Zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a
v důsledku sloučení přímo řízených institucí MŠMT (Institut pedagogicko-psychologického
poradenství, Národní ústav odborného vzdělávání a další), které se významně podílely na
koncipování i na realizaci vzdělávání.
Na druhou stranu v tomto období roste aktivita Národního poradenského fóra, jehož členové
se v průběhu roku 2012 podíleli na vytvoření popisu povolání kariérového poradce a na
definování čtyř nových typových pozic kariérových poradců v Národní soustavě povolání
(kariérový poradce pro zaměstnanost, kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu,
kariérový poradce pro rozvoj lidských zdrojů a kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a
znevýhodněné skupiny obyvatel). Vedle zmíněných typových pozic v Národní soustavě
povolání přetrvávají i dvě typové pozice referenta zaměstnanosti s dovětky – odborný
kariérový poradce a referent zaměstnanosti – odborný kariérový poradce IPS. V současné
době se mezi členy Národního poradenského fóra diskutují hodnotící a kvalifikační standardy
pro jednotlivé typové pozice kariérových poradců, do nichž se promítají i zkušenosti a závěry
dvou mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání kariérových poradců (projekt NICE,
projekt IMPROVE, projekt NICE 2).
Přestože by se dalo i v současné době pokračovat v hledání specifik vzdělávání kariérových
poradců v ČR, domnívám, se, že v základních parametrech se vývoj v ČR přibližuje situaci
v dalších evropských zemích (srov. Professsionalising, 2009).
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Závěr
Vzdělávání kariérových poradců v ČR má za sebou dvacetiletou historii a jak se ukázalo,
některé aspekty ve vzdělávání kariérových poradců se mění. Z uvedeného důvodu byl popis
vývoje strukturován na tři dílčí etapy, přičemž každá z etap je v něčem specifická. I když
základní koncepční úvaha o tom, že vzdělávání (požadavky na vstupní kvalifikaci a priority
dalšího profesního vzdělávání) se odvíjí od vymezení činností či přímo náplně práce těch,
kteří jsou za kariérové poradce považováni, zůstává stále stejná, mění se cílová skupina
vzdělávání (kariéroví poradci), cíle, obsah i formy vzdělávání.
Ve vztahu k cílové skupině vzdělávání, je zajímavé je sledovat, jak se skrze budování vlastní
profesní identity formovala skupina kariérových poradců, kteří se stali „odběrateli“
nejrůznější forem vzdělávacích příležitostí. V obsahu vzdělávání je postupně nahrazen důraz
na znalost činností kariérových poradců akcentem na dovednosti, které absolventy
jednotlivých kurzů uschopní k výkonu relativně jasně (často i v legislativě) definovaných
činností. Přes profesionální výkon činností (druhá etapa) se tedy dostáváme k náhledu na
vzdělávání jako na prostředek zkvalitňování poskytovaných služeb, v němž dominuje diskuse
o kompetencích kariérových poradců (třetí etapa).
Dalším specifickým rysem vzdělávání kariérových poradců v ČR je význam dalšího vzdělávání.
Zatímco dominantní postavení dalšího (profesního) vzdělávání ve vzdělávání kariérových
poradců by mohlo signalizovat, že stát se kariérovým poradcem v ČR je otázkou postupného
„vrůstání“ do profese, protikladně se jeví současná tendence vymezit vstupní kvalifikační
požadavky pro výkon profese kariérového poradce v podobě formálního vzdělávání. Tento
protiklad se dá přirozeně vysvětlit tím, že důraz na další vzdělávání byl veden snahou
překonat či snad sjednotit roztříštěnost „vstupních“ kvalifikací těch, kteří kariérového
poradenství v praxi vykonávají a to v relativně kratší době než by uvedené „deficity“ dokázaly
vyrovnat studijní obory v rámci formálního vzdělávání. V současně době se však začíná
prosazovat snaha začít vzdělávat kariérové poradce „od začátku“.
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Poradenský systém a vzdelávanie kariérových poradcov
v Slovenskej republike
PhDr. Štefan Grajcár,
Euroguidance centrum, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Úvodné terminologické poznámky
Pojem „kariérové poradenstvo“ je v našich slovenských podmienkach pomerne nový, dostal
sa k nám zvonku niekedy v období vstupu Slovenska do Európskej únie, kedy sa začali
realizovať programy a projekty financované z väčšej časti z európskych fondov, ktorých
primárnym cieľom bolo a stále je vyrovnávať diskrepancie v rozvoji infraštruktúry a služieb
rôzneho druhu v porovnaní s priemerom EÚ. Operačný program Ľudské zdroje (2004)
obsahoval o. i. aj opatrenie „Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov
na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce“, v dokumente sa často používa
pojem „kariérne poradenstvo“, neskôr sa však začal používať adekvátnejší výraz „kariérové
poradenstvo“. Hoci v našej praxi sa tieto výrazy najčastejšie vnímajú ako synonymá,
nepovažujeme to celkom za správne – ak kariéru v súlade s vymedzením M. Hargašovej
(2011, s. 174) chápeme ako „nepretržitý sled kratších či dlhších časových období, v ktorých
v priebehu celého života človek nadobúda vedomosti a zručnosti, životné a pracovné
skúsenosti, hľadá svoje pracovné príležitosti súbežne s plnením ostatných sociálnych rol
(občianskych, rodinných, partnerských a pod.)“, adjektívum „kariérový“ v spojení kariérový
vývin, kariérové poradenstvo, kariérová výchova a i. je primeranejšie ako adjektívum
„kariérny“, ktorého význam je iný, najčastejšie sa vyskytuje v spojení „kariérny rast“, používa
sa na označenie vertikálneho pohybu, pracovného postupu smerom nahor.
Druhá poznámka sa týka služieb kariérového poradenstva ako takých, poskytovaných
v období pred rokom 1990, konkrétnejšie v rokoch 1960-1990, teda v období plánovaného
hospodárstva a plnej zamestnanosti. Pod týmto názvom, samozrejme, neexistovali, používali
sa tu ale pojmy ako poradenstvo pri voľbe povolania/výbere zamestnania, profesionálna
orientácia, profesionálne a/alebo študijné poradenstvo, ale i výchova k povolaniu a jeho
voľbe a i. Takéto služby sa pritom poskytovali takmer výlučne žiakom základných a stredných
škôl, nie už dospelej populácii, či už študujúcej na vysokých školách alebo pracujúcej.
Kariérové poradenstvo ako „služba dostupná všetkým v priebehu celého ich života“ (definícia
celoživotného kariérového poradenstva OECD, 2001) sa teda v našich podmienkach
realizovalo v mierne oklieštenej podobe, treba však dodať, že tomu tak bola aj v mnohých
ďalších krajinách strednej a východnej Európy, patriacich do „socialistického“ bloku.
Témou tejto konferencie i tohto príspevku sú kariéroví poradcovia a ich vzdelávanie, preto
ak sa chceme trochu pozrieť do minulosti, je potrebné si najprv ozrejmiť, kto vlastne
„kariéroví poradcovia“ sú. Tvrdím, že na Slovensku zatiaľ kariérový poradca ako povolanie
alebo zamestnanie existuje len „de iure“, nie „de facto“, a to iba od r. 2009 v rezorte školstva
vďaka zákonu č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch, ktorý do našej školskej praxe uviedol pracovnú pozíciu „kariérový poradca“
ako pedagogického zamestnanca špecialistu. Na druhej strane, v praxi máme stovky, ba až
tisícky tých, ktorí s rôznym vzdelaním a vo veľmi rozmanitom inštitucionálnom prostredí
robia kariérové poradenstvo v užšom alebo najširšom význame tohto pojmu, na plný úväzok
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a na dennej báze alebo ako súčasť širšej pracovnej náplne. Nie sú to však „čistí“ kariéroví
poradcovia, ale výchovní poradcovia, metodici a psychológovia v centrách pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, poradcovia v službách zamestnanosti v útvaroch
informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, odborných poradenských služieb,
poradcovia EURES, ale aj ďalší v personálnych agentúrach, neštátnych poradenských
zariadeniach atď. Zamestnanie „kariérový poradca“ neobsahuje ani najnovšia Klasifikácia
zamestnaní z r. 2012, nenájdeme ho ani v národnej sústave povolaní či na portáli
Internetového sprievodcu trhom práce.
Ak by sme o „kariérovom poradcovi“ uvažovali ako o povolaní, narazili by sme tiež na
skutočnosť, že na toto povolanie sa zatiaľ na Slovensku neviaže žiadna jedinečná a len na
tento odbor zameraná odborná príprava, kvalifikácia kariérového poradcu sa nedá získať na
žiadnej strednej či vysokej škole, v žiadnej forme sekundárneho či terciárneho vzdelávania.
Všetci, ktorí poskytujú služby v oblasti kariérového poradenstva a ktorých spomíname vyššie,
získali kvalifikáciu pre odborné vykonávanie tejto činnosti v nejakom inom odbore, spravidla
vysokoškolského štúdia.
Ak sa teda na ďalších stránkach budeme zaoberať vzdelávaním „kariérových poradcov“
u nás, budeme mať na mysli tých, ktorí túto činnosť vykonávali, keďže tých, ktorí by si do
rubriky „povolanie“ mohli napísať „kariérový poradca“, sme vlastne ani nemali.
Inštitucionálne zabezpečenie služieb kariérového poradenstva a kvalifikačné požiadavky
na ich poskytovateľov
Pri krátkom popise doterajšieho vývoja (od roku 1957) a súčasného inštitucionálneho
zabezpečenia služieb kariérového poradenstva sa zameriame len na kľúčové rezorty, teda
školstvo a služby zamestnanosti, v ktorých majú tieto služby silné postavenie i relatívne dlhú
tradíciu.
Služby kariérového poradenstva v rezorte školstva
Začiatok inštitucionálneho zabezpečenia poradenských služieb v rezorte školstva môžeme
datovať do roku 1957, kedy bola v Bratislave založená Psychologická výchovná klinika, prvé
poradenské pracovisko svojho druhu nielen vo vtedajšom Československu, ale aj v rámci
vtedajšieho „východného bloku“, ktorého zakladateľom a prvým riaditeľom bol Miroslav
Bažány. Analogické pracoviská v ďalších rokoch vznikali najprv v krajských mestách
(v Košiciach v r. 1959 a v Banskej Bystrici v r. 1964), v priebehu ďalších rokov aj v okresných
mestách, tam však pod názvom psychologické výchovné poradne. Základným cieľom, úlohou
týchto poradenských pracovísk bolo predchádzanie, riešenie a odstraňovanie rôznych
problémov a porúch v osobnostnom, vzdelávacom a sociálnom vývine detí.
Začiatkom inštitucionalizácie služieb kariérového poradenstva na Slovensku je rok 1967,
kedy sa relatívne samostatnou organizačnou zložkou psychologických výchovných kliník,
resp. psychologických výchovných poradní stali strediská pre voľbu povolania (v krajských
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mestách), resp. poradne pre voľbu povolania25. Ako už z ich názvu vyplýva, zameriavali sa na
riešenie problémov žiakov základných a stredných škôl súvisiacich s voľbou štúdia, povolania.
Sústava poradenských pracovísk rezortu školstva v ďalších rokoch a desaťročiach
prechádzala rôznymi zmenami, menili sa však skôr ich názvy ako samotný obsah ich činnosti.
Od polovice sedemdesiatych rokov sme tu mali krajské, mestské a okresné pedagogickopsychologické poradne, neskôr, resp. až do roku 2008 len pedagogicko-psychologické
poradne (bez uvedených prívlastkov), zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní,
v súčasnosti sú tieto zariadenia známe pod názvom centrá pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie.
Päť rokov po vzniku prvého poradenského pracoviska v rezorte školstva, v r. 1962 bola na
vtedajších základných deväťročných školách zriadená funkcia výchovného poradcu, o rok
neskôr aj na stredných všeobecnovzdelávacích školách (dnešných gymnáziách)
a v sedemdesiatych rokoch aj na stredných odborných školách a stredných odborných
učilištiach. Profesionálne (profesijné) poradenstvo, poradenstvo pri voľbe štúdia, pri voľbe
povolania, výchova k povolaniu a jeho voľbe, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia
na vyššom stupni škôl, o možnostiach pracovného uplatnenia a pod. – to všetko boli (a de
facto stále sú) úlohy v náplni práce výchovného poradcu.
Podľa aktuálne platného školského zákona poradenský systém v rezorte školstva tvoria dnes
tieto súčasti:
-

centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
centrum špeciálnopedagogického poradenstva,
výchovný poradca,
školský psychológ,
školský špeciálny pedagóg,
liečebný pedagóg,
sociálny pedagóg a
koordinátor prevencie.

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch doplnil
túto poradenskú zostavu o ďalší článok, ktorým je kariérový poradca ako pedagogický
zamestnanec špecialista.
Kariérové poradenstvo v službách zamestnanosti
Služby zamestnanosti ako špecializovaná štátna správa majú u nás oveľa kratšiu tradíciu,
existujú len od začiatku deväťdesiatych rokov. Ich súčasnú inštitucionalizovanú podobu
vymedzuje zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti, praktický výkon služieb zamestnanosti zabezpečujú úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny ako ústredným orgánom štátnej správy.

25

Plný názov týchto poradenských zariadení v tom období bol „Psychologická výchovná klinika a Stredisko pre
voľbu povolania“ (PVKaSVP; v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach) a Psychologická výchovná poradňa
a Poradňa pre voľbu povolania (PVPaPVP, v okresných mestách).
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Kariérové poradenstvo v službách zamestnanosti, tak ako inštitucionalizované služby
zamestnanosti samotné, má na Slovensku pomerne krátku históriu, keď prvé úrady práce
začali svoju činnosť v roku 1991. Podobne ako v rezorte školstva aj tu sa názvy príslušných
inštitúcií, úradov v priebehu času menili, obsahové zameranie ich činnosti však ostáva za tie
roky v podstate bez zásadnejších zmien.
Súčasnú podobu služieb kariérového poradenstva, resp. toho, čo pod kariérovým
poradenstvom rozumieme, vymedzuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
v ktorom sa hovorí o informačných a poradenských službách (§ 42) a odborných
poradenských službách (§ 43).
Informačné a poradenské služby sú služby pri:





voľbe povolania,
výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania
výbere zamestnanca,
adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.

Odborné poradenské služby sú zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným
uplatnením uchádzača o zamestnanie, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými
predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, na ovplyvňovanie
rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, ako aj na jeho sociálnu a pracovnú
adaptáciu.
Okrem štátnych, resp. verejných služieb zamestnanosti pôsobia v tejto oblasti aj neštátne
služby – agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu, agentúry dočasného
zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania. Z nášho pohľadu sú zaujímavé
len tie posledne menované, ktoré svojim cieľovým skupinám – dlhodobo nezamestnaným a
občanom so zdravotným postihnutím – poskytujú okrem iného aj odborné poradenské
služby zamerané na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta.
Kvalifikačné požiadavky na poskytovateľov služieb kariérového poradenstva
Z vyššie uvedeného prehľadu môžeme odvodiť, že služby kariérového poradenstva na
Slovensku tak v rezorte školstva, ako aj v službách zamestnanosti poskytovali, resp.
poskytujú:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

výchovní poradcovia na základných a stredných školách, vrátane škôl pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
kariéroví poradcovia
iní pedagógovia (napr. metodici pre výchovné poradenstvo)
psychológovia (školskí, poradenskí) v školách, školských zariadeniach, v službách
zamestnanosti
poradcovia v útvaroch informačno-poradenských služieb úradov práce,
odborní poradcovia úradov práce
ostatní (najmä v neštátnom sektore)
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Ad 1.:
Výchovný poradca bol od samého začiatku svojho pôsobenia „len“ funkcia, bol a stále je
pedagogickým zamestnancom, učiteľom s ľubovoľnou predmetovou aprobáciou a musel
a musí spĺňať predpísané kvalifikačné požiadavky stanovené legislatívou pre príslušný
predmet a stupeň vzdelávania. Bol a je teda v tomto zmysle postavený na roveň iných
funkcií, ktoré učitelia v škole zastávajú – vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického
združenia a i. Obsadenie funkcie výchovného poradcu je v plnej kompetencii riaditeľa školy,
ktorý ho vyberá z radov pedagogických zamestnancov. Tým, že na funkciu výchovného
poradcu nie sú stanovené žiadne kvalifikačné požiadavky, má riaditeľ pomerne voľné ruky –
možnosti jeho výberu sú limitované v podstate jedine ochotou učiteľa vykonávať túto
funkciu popri svojej hlavnej činnosti, priamej vyučovacej činnosti.
V školskom zákone, ktorý platil do augusta 2008 (zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných
a stredných škôl), výchovný poradca sa nespomínal v § 50 medzi pedagogickými
zamestnancami, preto nebol uvedený ani v nadväzných vykonávacích predpisoch, vyhláškach
ministerstva školstva o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov (č.
222/1993 Z. z., resp. č. 41/1996 Z. z.), ktoré stanovovali kvalifikačné požiadavky na všetky
kategórie v zákone uvedených pedagogických pracovníkov.
Rovnaká je situácia aj v súčasnosti – zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch síce v § 33 výchovného poradcu uvádza medzi pedagogickými
zamestnancami špecialistami, v súvislosti s jeho kvalifikačnými požiadavkami, podobne ako
u ostatných pedagogických zamestnancov špecialistov, však uvádza, že „špecializované
činnosti a riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec
súčasne s výkonom pedagogickej činnosti príslušnej kategórie alebo podkategórie
pedagogických zamestnancov a výkonom odborných činností príslušnej kategórie odborných
zamestnancov“. Podľa ods. 3 toho istého paragrafu činnosť pedagogického zamestnanca
špecialistu pritom môže vykonávať ten, kto „a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon
pedagogickej činnosti, b) má ukončené adaptačné vzdelávanie“. Povedané inými slovami,
výchovným poradcom sa môže stať každý pedagogický zamestnanec spĺňajúci uvedené dve
kvalifikačné požiadavky, nič iné, žiadnu inú kvalifikačnú podmienku spĺňať nemusí,
nevyžaduje sa od neho, aby mal nejaké špecializačné štúdium oprávňujúce ho pre výkon
činnosti v oblasti výchovného poradenstva.
Skutočnosť, že výchovný poradca je dnes „len“ pedagogickým zamestnancom špecialistom,
na ktorého sa nekladú ďalšie kvalifikačné požiadavky, sa nevyhnutne odrazila aj v tom, že vo
vyhláške Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, sa výchovný poradca vôbec nenachádza.
Ad 2.:
O kariérovom poradcovi, ktorý sa stal súčasťou systému poradenských služieb v rezorte
školstva tak trochu „mimochodom“ na základe zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch a bez priamej nadväznosti na školský zákon č. 245/2008 Z. z.,
možno povedať to isté ako o výchovnom poradcovi: aj kariérový poradca má status
pedagogického zamestnanca špecialistu, ktorý nemusí spĺňať ďalšie kvalifikačné požiadavky.
Aj o kariérovom poradcovi platí, že jeho menovanie (ale i nemenovanie – vieme, že
samostatnú funkciu kariérového poradcu nevykonáva na našich základných a stredných
školách takmer nikto) je plne v kompetencii riaditeľa školy, ktorý ho vyberá spomedzi
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pedagogických zamestnancov. A tak, ako je to v prípade výchovného poradcu, aj pozícia
kariérového poradcu chýba v aktuálne platnej vyhláške MŠ SR o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ad 3.:
Pod inými pedagógmi pôsobiacimi v školstve (v školách a školských zariadeniach)
poskytujúcimi služby kariérového poradenstva máme na mysli najmä tzv. metodikov pre
výchovné poradenstvo v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Treba tu totiž povedať, že pracovnú pozíciu „metodik“ zákon o pedagogických a odborných
zamestnancoch nepozná (dokonca aj zamestnanci samotného metodicko-pedagogického
centra sú „učitelia pre kontinuálne vzdelávanie“ nie metodici, ako by sa dalo očakávať). Túto
pozíciu vykonávajú najčastejšie buď bývalí výchovní poradcovia, ktorí sa po rokoch učiteľskej
praxe a praxe v pozícii výchovného poradcu na škole stali zamestnancami CPPPaP, o nich
teda v plnom rozsahu platí to, čo sme uviedli vyššie.
Ad 4.:
V školách, ale i v CPPPaP a v službách zamestnanosti pôsobia psychológovia, ktorých
všeobecné kvalifikačné požiadavky sú definované zákonom č. 199/1994 Z. z. o psychologickej
činnosti a o Slovenskej komore psychológov a podľa ktorého „psychologickú činnosť môžu
vykonávať len osoby, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium v odbore psychológia“. Pokiaľ
ide o školský rezort, zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch tu rozlišuje iba dve
kategórie týchto odborných zamestnancov – „psychológov“ a „školských psychológov“,
poradenských psychológov, ktorých je podľa nášho názoru v tomto segmente najviac, tu
nenachádzame, najskôr preto, lebo poradenská psychológia na rozdiel od školskej
psychológie ako študijný odbor v ponuke našich vysokých škôl neexistuje. Kvalifikačné
požiadavky psychológov a školských psychológov pôsobiacich v školách a školských
zariadeniach vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. vymedzuje nasledovne:
- psychológ: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia,
2. v študijnom odbore pedagogika – psychológia absolvovanom na FF UK v Bratislave do roku
1995 a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti
v požadovanom odbore,
3. len pre odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti psychológa v škole
alebo v školskom zariadení, ktoré nie je poradenským zariadením, aj v študijnom programe
školská psychológia;
- školský psychológ: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia,
2. v študijnom programe školská psychológia.
Psychológovia pôsobiaci v službách zamestnanosti v útvaroch odborných poradenských
služieb úradov práce, ktorí plnia úlohy aj v oblasti kariérového poradenstva, spĺňajú
všeobecne stanovenú kvalifikačnú požiadavku na vykonávanie psychologickej činnosti,
žiadne iné podmienky sa na ich kvalifikáciu zo strany zamestnávateľa v podobe nejakých
rezortných predpisov nekladú.
Ad 5.:
Na poradcov v útvaroch informačno-poradenských služieb úradov práce nie sú stanovené
žiadne špecifické kvalifikačné požiadavky, tieto pracovné pozície sa obsadzujú v súlade so
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zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, resp. zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo
verejnom záujme. Pracovníci v týchto útvaroch majú vo väčšine prípadov vysokoškolské
vzdelanie I. alebo II. stupňa, sú tu však aj takí, ktorí majú len stredné (odborné, všeobecné)
vzdelanie, ale často aj dlhoročnú prax v službách zamestnanosti a sú tak plne kvalifikovaní
pre výkon činností v tejto oblasti.
Ad 6.:
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení na odborných poradcov
pôsobiacich na úradoch práce ako na jediných v celej štruktúre verejných služieb
zamestnanosti vzťahuje kvalifikačnú požiadavku ukončeného vysokoškolského štúdia
druhého stupňa. Nešpecifikuje však, v akej oblasti, čo je určite škoda, keďže v opačnom
prípade by sa možno vytvorili podmienky na to, aby vzniklo niečo ako „štátna objednávka“,
t. j. študijný program reagujúci práve na takto špecifickejšie stanovené kvalifikačné
požiadavky. Na pracovnej pozícii odborných poradcov pôsobia v súčasnosti zamestnanci
s veľmi rôznorodou kvalifikáciou, dominujú tu spoločenské vedy (sociálna práca, vzdelávanie
dospelých, učiteľstvo a i., veľmi zriedkavo aj psychológia), výnimočné však nie sú ani
inžinierske, rýdzo technické či ekonomické smery, v takýchto prípadoch však často, podobne
ako pri zamestnancoch informačno-poradenských služieb, ide o pracovníkov s dlhoročnou
praxou v službách zamestnanosti a s dostatočnými skúsenosťami.
Ad 7.:
Na ostatných poskytovateľov služieb kariérového poradenstva, najmä tých v neštátnom,
privátnom sektore, sa v podstate žiadne jasnejšie definované kvalifikačné požiadavky
nekladú, výnimkou tu sú iba agentúry podporovaného zamestnávania ako typ neštátnych
služieb zamestnanosti, ktoré poskytujú o. i. aj poradenské služby, resp. služby odborného
poradenstva a na ktorých sa vzťahujú tie isté kvalifikačné požiadavky ako na odborných
poradcov uvedených vyššie, teda ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Aké sú súčasné možnosti vzdelávania kariérových poradcov na Slovensku
Kariérové poradenstvo ako samostatný študijný program, odbor štúdia v pregraduálnom
vzdelávaní sa na vysokých školách na Slovensku študovať zatiaľ nedá a nič nenasvedčuje
tomu, že by sa situácia v tomto smere mohla v najbližšej budúcnosti nejako zmeniť. Ako sme
už naznačili vyššie, ani v rezorte školstva, ani v rezorte služieb zamestnanosti neexistuje
„štátna objednávka“ podobná tej ako je to v prípade psychológov či pedagogických
zamestnancov „predmetárov“ pôsobiacich na základných a stredných školách.
Kariérové poradenstvo ani príbuzné výchovné poradenstvo sa nenachádza v štatistickej
Klasifikácii odborov vzdelania (2012), ktorá obsahuje zoznam všetkých odborov a študijných
programov, ktoré sa dajú čo len teoreticky na Slovensku študovať. V skupine 77 spoločenské a behaviorálne vedy je však „pedagogická, poradenská a školská psychológia“ i
„sociálne služby a poradenstvo“, v ktorých by sme mohli aspoň hypoteticky predpokladať
predmety venujúce sa problematike kariérového poradenstva či poradenstva v kariérovom
vývine a pod. Príkladom takéhoto typu je napr. kariérové poradenstvo ako jednosemestrálny
povinne voliteľný predmet v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia na Fakulte
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa tam prednáša
od roku 2006.
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Niekoľko možností vzdelávať sa, či skôr „dovzdelať sa“ v oblasti kariérového poradenstva
majú výchovní a kariéroví poradcovia v rezorte školstva v akreditovaných vzdelávacích
programoch, ktoré sú v ponuke Metodicko-pedagogického centra a ktoré sa realizujú či už
s podporou Európskeho sociálneho fondu alebo vo vlastnej réžii.
Vzdelávaniu výchovných poradcov a kariérových poradcov sa venuje pozornosť aj v aktuálne
bežiacich projektoch v rámci operačného programu Vzdelávanie, ktoré realizujú
priamoriadené organizácie rezortu školstva – Štátny inštitút odborného vzdelávania
a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
Poradcovia v službách zamestnanosti majú oveľa menej možností absolvovať vzdelávanie
v tejto oblasti, najmä preto, že ďalšie (odborné) vzdelávanie v rámci rezortného
vzdelávacieho systému, špecificky zamerané na jednotlivé druhy pracovných pozícií,
v podstate zaniklo, ale aj preto, že projektov spolufinancovaných z ESF, v ktorých by sa
významnejšia pozornosť venovala aj vzdelávaniu poradcov poskytujúcich služby kariérového
poradenstva, je tu oveľa menej ako v rezorte školstva.
Záver
V nadväznosti na uvedené údaje a informácie o kvalifikačných požiadavkách na
poskytovateľov služieb v oblasti kariérového poradenstva a možnostiach ich vzdelávania
v rámci formálneho i celoživotného systému vzdelávania vnímame iniciatívu Fakulty
sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre otvoriť inovatívny
bakalársky študijný program „kariérové poradenstvo“ v rámci študijného odboru psychológia
ako ojedinelý a pozoruhodný počin. Absolventi tohto odboru nepochybne prispejú k zvýšeniu
kvality poskytovaných služieb, tento počin však môžeme vnímať aj ako významný krok
k postupnej profesionalizácii služieb kariérového poradenstva či poradenstva v kariérovom
vývine.
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Analýza vzdelávacích potrieb a jej nadväznosť na štandardy povolaní
a špecializácií pri tvorbe vzdelávacích programov šitých na mieru
PhDr. Darina Lepeňová,
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

V úvode príspevku sa žiada zdôrazniť, že analýza vzdelávacích potrieb nie je samoúčelná
a nie je možné získať relevantné výsledky otvorenou otázkou uchádzačom o vzdelávanie (ako
sa niekedy stretáme pri realizácii projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie). Pri
systémovom prístupe ku vzdelávaniu a odbornej príprave slúži analýza vzdelávacích potrieb
ako metóda na zistenie potrebných, resp. chýbajúcich vedomostí, kompetencií26
potenciálnych uchádzačov o vzdelávanie potrebné pre úspešný výkon povolania /
špecializácie (napr. kariérového poradcu) v porovnaní so štandardom povolania /
špecializácie.
Základným predpokladom toho, aby výsledky analýzy vzdelávacích potrieb mali zmysel, je
teda existencia štandardu povolania (špecializácie) ako normatívnej kategórie. To znamená,
že analýzou zistíme chýbajúce kompetencie zamestnancov, ktoré je potrebné doplniť
vzdelávaním, odbornou prípravou. - Ak majú uchádzači o prácu kariérových poradcov
napríklad humanitné vzdelanie (povolaním sú napr. pedagógovia, alebo psychológovia),
bude pravdepodobne potrebné doplniť im kompetencie z oblasti pracovného práva, či
ekonomiky práce vo vzťahu k trhu práce; u uchádzačov, ktorí majú pregraduálne
ekonomické, či technické vzdelanie, budeme musieť doplniť im hlavne kompetencie
potrebné pre prácu s ľuďmi (z oblasti pedagogiky a psychológie). Po vyhodnotení výsledkov
analýzy vzdelávacích potrieb možno zostaviť pre skupinu uchádzačov vzdelávací program
„šitý na mieru“.
Podklady do príspevku sa čerpali hlavne z relevantných výskumných úloh realizovaných vo
Výskumnom ústave práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave v 90. rokoch 20.storočia
a z výstupov ESF projektu Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérovou
výchovou a kariérovým poradenstvom v školách a školských zariadeniach, ktorý sa riešil
v rokoch 2005 až 2009 v Metodicko-pedagogickom centre (MPC) Bratislava, Tomášikova.
Štandard povolania/špecializácie bol u nás do roku 1989 neznámy pojem. Vzdelávanie
a odborná príprava na povolania sa uskutočňovali v zmysle jednotnej školskej sústavy,
pričom existovali štandardizované celoštátne platné odbory vzdelávania a prípravy, profily
absolventov. Tieto prísne zohľadňovali nároky na povolania, ako ich definovali odvetvové
kvalifikačné katalógy, ktoré sa pravidelne aktualizovali pod dohľadom ústrednej štátnej
správy. Teda aj za socializmu sme mali štandardy povolaní, len sme to nazývali inak.
Po roku 1989 nastala diverzifikácia vzdelávania a odbornej prípravy, hospodárska sféra sa
postupne privatizovala, nároky zamestnávateľov na pracovnú silu sa zmenili (a neustále sa
menia v dôsledku nových technológií, prienikom medzinárodných korporácií na náš trh
26

Pozn.: Povolanie ponímame ako súbor kompetencií vykonávať pracovné činnosti, ktoré sa získavajú
vzdelávaním a osvojením si praktických zručností a skúseností (odporúčané poňatie Medzinárodnou
organizáciou práce).

52

práce). V podmienkach trhovej ekonomiky je preto potrebné štandardizovať požiadavky
povolaní/zamestnaní, odborov prípravy a pravidelne ich aktualizovať. Štandardizácia nárokov
trhu práce na pracovnú silu zohľadňuje štandardy platné v EÚ, čo je aj podmienka, či
predpoklad pracovnej mobility jednotlivcov. Zdôrazňuje sa dôležitosť prepojenia vzdelávania
a odbornej prípravy s potrebami trhu práce, pričom úspešnosť absolventov vzdelávania
a odbornej prípravy na trhu práce býva jedným z najdôležitejších kritérií posudzovania
úspešnosti školskej sústavy, odborov prípravy, ich obsahu.
Na Slovensku máme s prepojením vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu práce
značné problémy, aj preto veľké percento mladých ľudí končí hneď po absolvovaní školy na
úradoch práce (príčiny vysokej nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov analyzuje štúdia
OECD, resp. MPSVR SR Zamestnanie pre mladých SR, 2007). Nízka uplatniteľnosť našich
absolventov prináša so sebou okrem frustrácie mladých ľudí aj značné finančné straty štátu
spojené jednak s pregraduálnou prípravu, jednak s rekvalifikáciou mladých ľudí. Preto je
nevyhnutná systémová zmena. Potrebám trhu práce treba prispôsobiť sieť škôl, odborov
prípravy; obsah vzdelávania musí zohľadňovať potreby zamestnávateľov. Významným
nástrojom na zosúlaďovanie profesionálnych rozhodnutí žiakov (voľby povolania, štúdia,
odboru prípravy) s potrebami trhu práce je kariérové poradenstvo. Narastá význam
pôsobenia kariérových poradcov v systéme výchovného poradenstva a prevencie; dôležité je
poskytnúť im primeranú odbornú prípravu, doplniť im chýbajúce kompetencie.
O spracovanie štandardu povolania / špecializácie kariérového poradcu sme sa pokúsili
v rámci projektu ESF na MPC Bratislava, ul. Tomášikova (2005-2009) Efektívna prevencia pred
nezamestnanosťou začína kariérovou výchovou a kariérovým poradenstvom v školách a
školských zariadeniach. V rámci projektu sme realizovali aj analýzu vzdelávacích potrieb
uchádzačov o špecializáciu z kariérového poradenstva. Následne sme zostavili vzdelávací
program Príprava žiakov pre trh práce – kariérové poradenstvo v školách a školských
zariadeniach, ktorý je akreditovaný a MPC v rámci neho už niekoľko rokov zabezpečuje
doplnenie kvalifikácie pedagogickým a odborným zamestnancom o špecializáciu
z kariérového poradenstva.
Zamerali sme sa na rozpracovanie štandardu (kompetenčného rámca) špecializácie
kariérového poradcu pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich v systéme
výchovného poradenstva a prevencie (VPaP) – hlavne pre výchovných poradcov v školách a
psychologických poradcov v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
(CPPPaP). Pri spracovaní ich kompetenčných rámcov sme vychádzali z hlavného poslania
výchovného poradenstva optimalizovať osobnostný, vzdelávací a profesionálny (kariérový,
či študijno-profesijný) vývin žiakov do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy. To
znamená, že kompetencie poradcov v systéme VPaP na výkon ich kariérovo-poradenských
funkcií, povinností sú súčasťou ich komplexného kompetenčného rámca, a to spolu
s kompetenciami v oblasti poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine.
Pre tento cieľ sme zostavili špecifický metodologický nástroj – Posudzovaciu škálu (v prílohe).
Pri spracovaní metodiky sme sa inšpirovali hodnotiacou škálou využívanou Inštitútom trhu
práce a výskumu povolaní v Norimbergu (SRN), študijným plánom špecializačného štúdia
výchovných poradcov VŠKE v Brne a Medzinárodným kompetenčným modelom pre
študijných a profesijných poradcov, ktorý spracovala Medzinárodná asociácia študijného
a profesijného poradenstva (IAEVG).
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Posudzovacou škálou sme identifikovali a empiricky overili (aj v spolupráci s expertmi)
najvýznamnejšie kompetencie našich výchovných a psychologických poradcov v systéme
VPaP:
A. Osobnostné predpoklady, kompetencie (vlastnosti, schopnosti) – 17 kompetencií
B. Odborné vedomosti a zručnosti (16 základných, kľúčových a 42 špeciálnych kompetencií)
I.

v poradenstve v osobnostnom vývine (12)

II.

v poradenstve vo vzdelávacom vývine (10)

III.

v poradenstve v profesionálnom /študijno-profesijnom / kariérovom vývine (16)

IV.

v poradenstve pre učiteľov (4)

Napríklad kompetenčný rámec výchovného poradcu v oblasti kariérového poradenstva
obsahuje tieto kompetencie (uvádzame 11 najvýznamnejších kompetencií):
1. Poskytuje alebo sprostredkúva informácie o požiadavkách odborov prípravy, rôznych
povolaní alebo zamestnaní na človeka.
2. Má prehľad o faktoroch, ktoré treba brať do úvahy pri voľbe ďalšieho štúdia
a povolania a pomáha žiakom, aby si optimálne vybrali.
3. Sleduje vývin študijno-profesijných záujmov žiakov.
4. Spolupracuje s inými odborníkmi pri voľbe štúdia alebo povolania žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
5. Poskytuje alebo sprostredkúva informácie o možnostiach odborného vzdelávania a
prípravy, uplatnenia sa na trhu práce v regióne, na Slovensku, v EÚ.
6. Pozná problematiku kariérového vývinu v celoživotnom priebehu, tranzitných štádií a
vývinových úloh.
7. Učí žiakov využívať IKT, osobitne internet pri vyhľadávaní informácií o školách,
povolaniach a zamestnaniach.
8. Podporuje vzdelanostné ašpirácie žiakov.
9. Učí žiakov vnímať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti vo vzťahu k uplatneniu sa
na trhu práce.
10. Dobre pozná aktuálne problémy trhu práce, vie sa orientovať v problematike
pracovného práva.
11. Pripravuje žiakov na vstup na trh práce.
Po zostavení štandardu povolania, resp. špecializácie kariérového poradcu v systéme VPaP
sme pristúpili k analýze vzdelávacích potrieb uchádzačov o jej výkon. Zostavili sme škálu na
sebahodnotenie
vlastných
kompetencií
uchádzačov
o vzdelávanie
(štruktúru
sebahodnotiacej škály sme prebrali zo spomínanej Posudzovacej škály).
Porovnaním individuálnych hodnotení so štandardizovanými požiadavkami v štandarde /
kompetenčnom rámci sme identifikovali, ktoré kompetencie uchádzačom chýbajú a v záujme
úspešného výkonu ich práce v oblasti kariérového poradenstva je potrebné ich doplniť. Na
základe týchto zistení bolo možné pristúpiť k zostaveniu, či úprave vzdelávacieho programu
pre poradcov v systéme VPaP (výchovných poradcov, psychologických poradcov) z oblasti
kariérového poradenstva „šitého na mieru“.
V spomínanom projekte ESF „Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou...“ sme zostavili
inovatívny vzdelávací program na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
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„Kariérová výchova a kariérové poradenstvo“, ktorý sa neskôr akreditoval, t. č. MPC ním
vzdeláva v rámci Národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických
zamestnancov „Príprava žiakov pre trh práce – kariérové poradenstvo v školách a školských
zariadeniach“.
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Príloha

POSUDZOVACIA ŠKÁLA
kompetencií výchovného poradcu
na základnej škole
na strednej odbornej škole
na gymnáziu

A / Osobnostné predpoklady, kompetencie výchovného poradcu
Ak by ste mali vybrať do funkcie výchovného poradcu nového uchádzača, ohodnoťte význam / dôležitosť nasledovných vlastností a schopností pre úspešný výkon tejto funkcie.
Označte krížikom v príslušnom štvorčeku 1-5.
Podčiarknite tie vlastnosti a schopnosti, ktoré chýbajú súčasným výchovným poradcom
najviac.
menej

veľmi

VLASTNOSTI, SCHOPNOSTI:

dôležité
1
2

dôležité
3

dôležité
4
5

1. vie efektívne komunikovať so žiakmi

1

2

3

4

5

2. vie efektívne komunikovať s dospelými ľuďmi (s

1

2

3

4

5

3. pozitívne pôsobí na myslenie a správanie žiakov

1

2

3

4

5

4. vie spolupracovať s inými

1

2

3

4

5

5. má organizačné schopnosti

1

2

3

4

5

6. vie sa vcítiť do iných (empatia)

1

2

3

4

5

7. je taktný a diskrétny

1

2

3

4

5

8. ovláda svoje emócie, sebaovládanie

1

2

3

4

5

9. má vysokú frustračnú toleranciu, dokáže zvládať

1

2

3

4

5

10. každému ochotne pomôže a poradí

1

2

3

4

5

11. má dobré pozorovacie schopnosti

1

2

3

4

5

12. vie racionálne riešiť problémy

1

2

3

4

5

13. je dobre informovaný o spoločenskom dianí

1

2

3

4

5

14. zdokonaľuje sa vo svojom odbore, má prehľad o

1

2

3

4

5

15. vzbudzuje dôveru a má prirodzený rešpekt

1

2

3

4

5

16. dokáže motivovať, aktivizovať žiakov

1

2

3

4

5

17. je optimista s dostatkom sebavedomia

1

2

3

4

5

učiteľmi, rodičmi, poradcami, zamestnávateľmi ap.)

záťažové situácie

novinkách
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B / Odborné vedomosti a zručnosti VP
Ak by ste mali vybrať do funkcie výchovného poradcu nového uchádzača, uveďte, akú
dôležitosť pripisujete nasledovným základným a špeciálnym vedomostiam a
zručnostiam pre úspešný výkon tejto funkcie.
Označte krížikom v príslušnom štvorčeku 1-5.
Podčiarknite tie vedomosti a zručnosti, ktoré chýbajú súčasným výchovným poradcom
najviac.
menej

veľmi

dôležité
1
2
I. ZÁKLADNÉ, KĽÚČOVÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI:
1
2
1. pozná zákonitosti psychického a fyzického vývinu

dôležité
3

dôležité
4
5

3

4

5

žiakov

2. pozná vývinové úlohy a potreby žiakov príslušného

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. ovláda a využíva pedagogickú diagnostiku

1

2

3

4

5

9. pozná a vie využívať techniky individuálneho

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

vývinového štádia

3. vie uplatňovať metódy optimalizácie osobnostného
vývinu žiakov

4. pozná a podporuje realizáciu programov duševného
zdravia

5. optimálne využíva a rozvíja svoje komunikačné,
sociálne zručnosti

6. ovláda metodológiu výchovného ovplyvňovania
správania žiakov

7. spolupracuje s učiteľmi, rodičmi, s poradcami, s inými
sociálnymi partnermi

poradenstva

10. pozná a vie využívať techniky skupinového
poradenstva

11. flexibilne reaguje na zmeny vo vývinovej dynamike
jednotlivca

12. chápe význam celoživotného vzdelávania, inovácie
poznatkov, princípy aplikuje do výchovnej praxe

13. vie sa dobre orientovať v rôznych informačných
zdrojoch, využíva IKT, osobitne internet

14. pozná právne predpisy upravujúce organizáciu
a riadenie systému výchovného poradenstva

15. pozná a propaguje ďalšie špecializované poradenské
služby, poskytuje žiakom kontakt

16. vie organizovať besedy, prednášky, diskusné kluby pre
žiakov v rámci hromadného poradenstva
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menej

veľmi

dôležité
1
2

II. ŠPECIÁLNE KOMPETENCIE

dôležité
3

dôležité
4
5

II/1 Poradenstvo v osobnostnom vývine žiakov
1. zlaďuje sociálne vzťahy medzi žiakmi a dospelými

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
3. pomáha prekonávať sociálnu izoláciu jednotlivcov
1
4. rozvíja prosociálne správanie žiakov
5. poskytuje poradenskú pomoc pri hľadaní zmyslu života, 1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. spolupracuje so školským psychológom a lekárom

1

2

3

4

5

10. sprostredkuje odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

II/2 Poradenstvo vo vzdelávacom vývine žiakov
1
1. poradensky pôsobí pri zefektívňovaní procesu učenia

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(učiteľmi, rodičmi)

2. harmonizuje vzťahy medzi jednotlivcom a skupinou,
rieši interpersonálne problémy

životnom plánovaní

6. stimuluje sociálnu integráciu žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami

7. spolupracuje pri riešení sociálno - patologických javov
(záškoláctvo, delikvencia, toxikománia, gamblérstvo,
agresivita, šikanovanie a i.), zapája sa do prevencie

8. rozvíja sebahodnotenie žiakov, podporuje zdravé
sebavedomie, koriguje komplexy menejcennosti

výchovno-vzdelávacími potrebami

11. diagnostikuje a poradensky pôsobí na znižovanie
agresivity žiakov

12. učí žiakov primerane komunikovať

žiakov

2. poradensky spolupracuje pri rozvíjaní tvorivosti žiakov
v procese učenia

3. pomáha pri riešení študijných problémov žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia

4. poradensky pracuje s neprospievajúcimi žiakmi
(školský neprospech, školská podvýkonnosť) –
diagnostika, optimalizácia a prevencia

5. spolupracuje s učiteľmi pri zvyšovaní výkonovej
motivácie u žiakov

6. spolupracuje pri posudzovaní školskej spôsobilosti
u detí

7. zabezpečuje optimalizáciu vzdelávacieho vývinu
nadaných žiakov

8. zabezpečuje a stimuluje vzdelávací vývin u žiakov so
zdravotným postihnutím

9. sprostredkuje korekciu špecifických porúch učenia
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10. pomáha pri odstraňovaní trémy a školskej fóbie

1

2

3

4

5

1. pozná problematiku kariérového vývinu v celoživotnom 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

II/3 Poradenstvo v kariérovom vývine žiakov
priebehu, tranzitných štádií a vývinových úloh

2. má prehľad o faktoroch, ktoré treba brať do úvahy pri
voľbe ďalšieho štúdia a povolania

3. vie aplikovať rôzne postupy prehlbujúce sebapoznanie
žiaka, jeho silných a slabých stránok

4. sleduje vývin študijno-profesijných záujmov žiakov
5. spolupracuje s učiteľmi jednotlivých predmetov pri
rozvíjaní študijno-profesijných záujmov žiakov

6. učí žiakov vnímať svoje vedomosti, zručnosti, záujmy a
hodnoty vo vzťahu k svetu práce

7. poskytuje alebo sprostredkúva informácie
o požiadavkách odborov prípravy, rôznych povolaní
alebo zamestnaní na človeka

8. podporuje vzdelanostné ašpirácie žiakov
9. učí žiakov využívať rôzne rozhodovacie stratégie pri
prechode zo školy do školy, zo školy do praxe

10. pomáha žiakom stanoviť si realistické vzdelávacie a
profesijné ciele, vytvárať si kariérové plány

11. spolupracuje s inými odborníkmi mimo školy pri
rozhodovaní žiakov o ďalšom štúdiu alebo povolaní

12. spolupracuje s inými odborníkmi pri voľbe štúdia alebo
povolania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

13. učí žiakov využívať IKT, osobitne internet pri vyhľadávaní informácií o školách, povolaniach a zamestnaniach

14. poskytuje alebo sprostredkúva informácie o možostiach
odborného vzdelávania a prípravy, uplatnenia sa na trhu
práce v regióne, na Slovensku, v EÚ

15. pozná problematiku trhu práce a pracovného práva
16. pozná regionálny, národný a európsky systém
poradenských služieb v škole i mimo školy – v úradoch
práce, v rôznych súkromných agentúrach ai.

II/4 Poradenstvo pre učiteľov
1. optimalizuje výchovno-vzdelávacie metódy na škole –
prevencia neurotizácie učiteľov, syndrómu vyhorenia

2. poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri
zefektívňovaní výchovy a vzdelávania na škole

3. pomáha učiteľom pri implementácii poradenstva do
obsahu vzdelávania a prípravy

4. prerokúva s učiteľmi kritériá harmonického a
disharmonického vývinu žiakov mladšieho a staršieho
školského veku
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LEGENDA:
 Frustračná tolerancia – schopnosť zdolávať bez vážnejších výkyvov a následkov, prejavov
agresivity alebo apatie situácie, kedy je zmarené, znemožnené úsilie dosiahnuť svoj cieľ
alebo uspokojiť niektorú zo svojich potrieb.
 Harmonický vývin žiaka – vyvážený vývin jednotlivých zložiek osobnosti.
 IKT - informačno-komunikačné technológie predstavujú moderný zdroj informácií –
mobilné komunikačné zariadenia, výpočtová a telekomunikačná technika, multimediálne
systémy, Internet
 Kariéra - je nepretržitý sled životných a pracovných skúseností, sociálnych rol v priebehu
celého života človeka..
 Kariérový vývin – napr. ZŠ, SŠ, VŠ, prvé zamestnanie, obdobie nezamestnanosti,
doškolenie, druhé zamestnanie, súbežné neformálne vzdelávanie, postup v zamestnaní
na inú pracovnú pozíciu, pozícia zrušená – hľadanie iného zamestnania atď. Väčšinou to
nie je plynulý postup v jednom zamestnaní ale séria rozhodnutí, plánov a kompromisov
medzi vlastnými predpokladmi, očakávaniami a vonkajšími možnosťami, požiadavkami.
 Komplex menejcennosti – je súbor rôznych predstáv, pocitov, postojov k sebe spojených
spoločným afektom úzkosti a prejavuje sa zníženým sebavedomím, plachosťou,
uzavretosťou, pesimizmom. Vznik KM sa vysvetľuje dlhodobým nedostatkom úprimných
medziľudských vzťahov, nedostatkom citu spolupatričnosti. Silné komplexy sa môžu stať
trvalými nevedomými motívmi správania.
 Motivácia – je vnútorný stav človeka, ktorý aktivuje alebo uvádza do pohybu všetky jeho
vnútorné sily – priania, túžby, úsilie apod. Motivácia tak zahŕňa ciele, úsilie, vytrvalosť. Je
v nej prianie odvádzať výkon.
 Prosociálne správanie – správanie, ktoré sa spája s morálne akceptovanými hodnotami,
s nezištným pomáhaním, bez očakávania odplaty.
 Sociálno-patologické javy – napr. záškoláctvo, delikvencia, kriminalita, protispoločenské
správanie, alkoholiznus, fajčenie, užívanie iných drog, šikanovanie.
 Školská spôsobilosť – strešný termín, ktorý integruje pojmy školská zrelosť a
pripravenosť vo vzájomnej súčinnosti, pričom do istej miery rozlišuje medzi tými
schopnosťami a zručnosťami, ktoré dieťa dosahuje v prevažnej miere v procese zrenia a
tými, ktoré dosahuje skôr pod vplyvom prípravy a nácviku pod vedením inej osoby.
 Špecifické poruchy učenia – špecifické vývinové poruchy učenia rozdeľujeme na tri
základné skupiny: vývinová porucha čítania (dyslexia), vývinové poruchy písania
(dysgrafia, dysortografia), vývinová porucha počítania (dyskalkúlia).
 Výkonová motivácia – tendencia človeka uplatňovať relatívne stabilný model zvládania
výkonových situácií. Vysoká výkonová motivácia predstavuje snahu jednotlivca
stanovovať si a dosahovať náročné (ale reálne) ciele, v spoločenskej oblasti túžba po
vysokom spoločenskom postavení, po spoločenskom vzostupe a sebauplatnení.
 Vývinové úlohy – predstavujú požiadavky prostredia, očakávania a podnety, s ktorými sa
ľudská bytosť vyrovnáva spravidla v čase, kedy je vnútorne na tieto výzvy najcitlivejšia,
zrelá. Medzi vývinové úlohy v období pubescencie a adolescencie patrí napr.: utváranie
priateľstiev na základe vlastnej voľby, formovanie vlastných názorov a postojov, voľba
štúdia, povolania, odpútanie sa zo závislosti od rodičov, samostatné rozhodovanie,
preberanie zodpovednosti za seba, prijatie sexuálnej roly ai.
 Vzdelanostné ašpirácie – úroveň a štruktúra cieľov, ktoré si žiak vytýči v oblasti vzdelania
a vzdelávania
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Nové vedomosti, zručnosti, kvalifikácie a kompetencie
pre kariérových poradcov v európskom kontexte
Projekt ERASMUS, Multilaterálne projekty, DICBDPEC
Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD., Ing. Ivan Prelovský, JUDr. Ing. Karin Raková, MBA
Útvar medzinárodných vzťahov, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Súčasná situácia v Európe prináša nové výzvy a priority, ktoré sa týkajú všetkých oblastí
života spoločnosti. Strategický dokument „Európa 2020“ je postavený na vzájomne
prepojených prioritných oblastiach – inteligentnom raste, rozvoji hospodárstva založeného
na znalostiach a inováciách, udržateľnom raste podporujúcom vysokú zamestnanosť,
sociálnu a územnú súdržnosť.
Výzvy a priority Európskej únie určené v dokumente „Stratégia a trendy ekonomického a
sociálneho rozvoja v Európskej únii (2010)“ poukázali na mnohé problémy. Sú nimi najmä:
nové formy štruktúry ekonomiky, zamestnanosti, nové zamestnania a kvalifikácie, nesúlad
medzi požadovanými kvalifikáciami a ponukou, dopad demografických trendov na ponuku
pracovnej sily, prisťahovalectvo vysokokvalifikovaných jedincov nielen z Európskej únie,
ekonomická a migračná politika, multikultúrne prostredie, mobilita za vzdelávaním a prácou.
Ich riešenie znamená klásť väčší dôraz aj na kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy
(zodpovedajúce zručnosti, vedomosti, kompetencie). Rovnako dôležité je aj rozšírenie
možnosti vzdelávania na všetkých úrovniach, adaptácia kvalifikovaných síl, informácie o
trendoch na trhu práce (monitorovanie a predvídanie kvalifikačných požiadaviek).
Európska komisia stanovila aj hlavné iniciatívy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania
zamerané na: reformu študijných plánov (trojstupňový systém vzdelávania - Bc., Mgr., PhD.),
vzdelávanie založené
na spôsobilostiach, otvorený systém vzdelávania, uznávanie
kvalifikácií a spôsobilostí, mobilitu v súlade s bolonským procesom, medzinárodnú
spoluprácu a odovzdávanie znalostí a skúseností medzi univerzitami.
Za jeden z dôležitých nástrojov znižovania nezamestnanosti mladých ľudí (v rámci EÚ 7,5
milióna) považuje Európska komisia i účinné poradenské služby pre študentov ako súčasť
manažérskych činností vysokých škôl. Nevyhnutná je profesionalizácia pracovníkov
poskytujúcich poradenské služby študentom pri podpore celoživotného vzdelávania, riadenia
kariéry a riadenia ľudských zdrojov a vytváranie udržateľných sietí poradenských služieb na
vysokých školách. V medzinárodnom kontexte sa od kariérových poradcov očakávajú nové
vedomosti, zručnosti a kompetencie: znalosť teórií týkajúcich sa celoživotného kariérového
vývinu, manažmentu a riadenia ľudských zdrojov, rešpektovanie kultúrnych rozdielov,
etických a morálnych noriem, sociálna a medzikultúrna citlivosť, rešpektovanie rodovej
rovnosti, profesionálny prístup k riešeniu konfliktov a využívanie mediácie. Patrí sem aj
informovanosť o smeroch a rozdieloch v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
zamestnanosti, nezamestnanosti a trhu práce. Rovnako dôležité sú tiež vedomosti
o národných a medzinárodných legislatívnych a právnych normách (študijné, pracovné,
sociálne, zdravotné...), zručnosti z oblasti priameho styku s jednotlivými klientmi, skupinami
a členmi spolupracujúcich sietí (gramotnosť v cudzom jazyku). Dôležité je tiež aktívne
využitie IKT v národnom a medzinárodnom priestore.
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Projekt ERASMUS Multilaterálne projekty „Tvorba a implementácia spoločných študijných
programov (Bc., Mgr.) v európskom kontexte“ (Development and Implementation of
Common study programe (BA, MA) in the European Context (DICBDPEC), ktorý bol schválený
Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuál a kultúru v Bruseli (EACEA), reaguje na
aktuálne výzvy. Rešpektuje dôležité dokumenty Európskej únie, ktorými sú: Bolonská
deklarácia o založení Európskeho vysokoškolského priestoru do roku 2010 (1999),
Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa (2000), Lisabonská stratégia – Vedomostná
spoločnosť (2000), Závery EÚ o celoživotnom poradenstve (2004; 2008), Profesionalizácia
kariérového poradenstva, Odborné spôsobilosti a kvalifikačné smery v Európe (2009),
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívného rastu (2010) a i.
Začiatok projektu DICBDPEC bol október 2010 a ukončenie je v septembri 2013. Partnermi
projektu je osem univerzít:









Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Útvar medzinárodnej mobility
študentov (koordinátor projektu), SK,
University of Nicosia (Unic), Nicosia, CY,
Tallinn University of Technology (TTÜ), Tallin, EE,
University of Applied Labour Studies (HdBA), Mannheim, DE,
Jan Dlugosz University of Czestochowa (AJD), Czestochowa, PL,
University of Santiago de Compostela (USC), Santiago de Compostela, ES,
University of Derby, International Centre for Guidance Studies (iCeGS), Derby, UK,
University of Split (UNIST), Split, Croatia, HR.

Partneri projektu majú tradíciu v oblasti vzdelávania kariérových poradcov a riadenia
ľudských zdrojov a skúsenosti v zavádzaní nových študijných a vzdelávacích programov
nielen v ich vlastnej krajine, ale aj v ďalších krajinách EÚ a sveta. Majú záujem zaviesť
inovácie a nové trendy vo vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva a riadenia ľudských
zdrojov a skvalitnenia poradenských služieb pre študentov, pri rešpektovaní národných a
európskych špecifík trhu práce, určitých typov programov, disciplín a kvalifikácií. Viacerí
z partnerov boli a sú riešiteľmi národných a medzinárodných projektov zameraných na
kariérové poradenstvo. Spoločne boli riešiteľmi projektov:
 Project NICE I - II „University Network for Innovation in Guidance“ – Lifelong Learning
Programme, ERASMUS Academic network / Univerzitná sieť na inováciu v poradenstve
(2009 – 2012, 2012 – 2015),
 Project Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation Brain Drain – Brain Gain, Qualification
Modules for Counsellors / Únik mozgov – Prílev mozgov, Kvalifikačné moduly pre
poradcov s osobitným dôrazom na pracovnú mobilitu (2007 – 2010),
 Projekt ESF Realizácia vzdelávacieho programu Modulárne dištančné vzdelávanie
kariérových poradcov pre európsku mobilitu modifikovaného podľa cieľových skupín
(2005 – 2008),
 Projekt Leonardo da Vinci MODILE-EUROCARCO Modular Distance Learning for European
Mobility Career Counsellors (MODILE-EUROCARCO) / Modulárne dištančné vzdelávanie
kariérových poradcov pre európsku mobilitu (2001 – 2004).
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Pri riešení projektu DICBDPEC sme vychádzali aj z dôležitých dokumentov, prieskumov
a analýz:
 dokumentu Európskej únie: Stratégie a trendy ekonomického a sociálneho rozvoja v rámci
EÚ – požiadavky budúcich kvalifikácií a perspektívy zamestnanosti na medzinárodnom
trhu práce (2010),
 národných dokumentov partnerských krajín: Informácie o národných stratégiách a
trendoch ekonomického a sociálneho rozvoja v partnerských krajinách (2010),
 prieskumov potrieb kariérového poradenstva, požiadaviek a nárokov na povolanie a
výkon kariérového poradenstva v partnerských krajinách (2011),
 analýz vysokoškolského vzdelávania, rozdielov v obsahu, formách, dĺžke a požiadavkách
na kvalifikáciu a spôsobilosti potrebných pre kariérové poradenstvo (2011),
 komparácie – medzinárodného porovnania vysokoškolského vzdelávania pre kariérových
poradcov založenej na národných prieskumoch a analýzach (2012).
Vychádzajúc z uvedených dokumentov partneri projektu DICBDPEC spoločne navrhli
a vypracovali:
 Študijný program KARIÉROVÉ PORADENSTVO A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV (Bc.) - 180
ECTS.
 Študijný program KARIÉROVÉ PORADENSTVO VO VZDELÁVANÍ, PROFESII A RIADENÍ
ĽUDSKÝCH ZDROJOV (Mgr.) - 120 ECTS (3 špecializácie: A: Riadenie ľudských zdrojov
(RĽZ) a organizačný rozvoj, B: Kariérové poradenstvo vo vzdelávaní, C: Manažment trhu
práce, politika a výskum.
 Postgraduálny vzdelávací program ŠTÚDIUM V KARIÉROVOM PORADENSTVE A ROZVOJ
ĽUDSKÝCH ZDROJOV v sektore vzdelávania, trhu práce, riadenia ľudských zdrojov so
špecializáciami pre 4 cieľové skupiny: rezort školstva; verejné sociálne služby a nevládne a
neziskové inštitúcie; verejné služby zamestnanosti (VSZ); riadenie ľudských zdrojov
spoločností (RĽZ) - 30 ECTS.


Odborný TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK zostavený z jazykov všetkých partnerských krajín
(CY, EE, ES,HR, DE, ES, PL, SK, UK) spolu s jednotnou odbornou terminológiou z oblasti
kariérového poradenstva a riadenia ľudských zdrojov v rámci EÚ.



Kritériá kvality hodnotenia vzdelávania pre kariérové poradenstvo a riadenie ľudských
zdrojov (použitím ECTS a Doložky k diplomu) a návrh kritérií kvality (v súlade so
štandardmi EÚ) pre študijný program vysokoškolského a postgraduálneho vzdelávania.

 Akreditačné štandardy pre vysokoškolské študijné programy a kritériá kvality –
dokumenty potrebné na akreditáciu nových študijných programov a vzdelávacích
programov.
Partneri projektu DICBDPEC plánujú akreditovať spoločné študijné programy (Bc., Mgr.)
s možnosťou získať spoločný diplom /Diploma Supplement/ a postgraduálny vzdelávací
program v anglickom jazyku a v jazyku partnerských krajín (CY, EE, ES, DE, HR, PL, SK, UK).
Navrhnuté dokumenty, podporujú zvýšenie transparentnosti a súlad medzi kvalifikáciami
získanými pre kariérové poradenstvo a riadenie ľudských zdrojov. Partneri projektu majú
záujem implantovať ich v rámci vlastných univerzít, ale i na ďalších vzdelávacích
inštitúciách.
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Kariérové poradenstvo ako bakalársky študijný program
na FSVaZ UKF v Nitre
Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., PaedDr. Marta Zaťková, PhD.,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre v akademickom roku 2012/2013 otvorila
v podmienkach slovenského vysokého školstva inovatívny akreditovaný študijný program,
ktorým ašpiruje na výnimočný počin v rozvoji, formovaní a kreovaní kariérového
poradenstva ako odboru a zároveň aj plnohodnotnej vysokoškolskej kvalifikácie jedinečnej
v podmienkach SR. Bakalárske štúdium v študijnom programe Kariérové poradenstvo a v
študijnom odbore Psychológia nemá na Slovensku tradíciu ani minulosť v kontexte
akademického vzdelávania a je výsledkom viacročnej zanietenej snahy odborníkov z radov
pracovníkov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Garantujúcimi pracoviskami
študijného programu sú Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie
Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Študijný program "Kariérové poradenstvo" je určený pre študentov končiacich stredoškolské
vzdelanie a fakulta ho ponúka v internej forme štúdia.
Charakteristika štúdia: Bakalárske štúdium v študijnom odbore 3.1.9 Psychológia
a v študijnom programe "Kariérové poradenstvo" je zamerané na získanie základných
poznatkov a spôsobilostí zo základných, špecializovaných a aplikovaných psychologických
vied s priamym prienikom do oblasti kariérového poradenstva.
Štúdium je zamerané na:
1. Osvojenie si teoretických základov odboru Psychológia (všeobecná psychológia,
ontogenetická psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti), biologických
základov odboru (anatómia s fyziológia nervovej sústavy a psychobiológia), metodologických
základov odboru (metodológia, základy štatistiky, experimentálna psychológia,
psychometrika) a psychologických aplikovaných disciplín (edukačná psychológia, školská
psychológia, sociálna psychológia, organizačná a pracovná psychológia, klinická psychológia,
poradenská psychológia).
2. Osvojenie si poznatkov a spôsobilostí z odboru Kariérové poradenstvo (Úvod do
kariérového poradenstva, Ontogenetická psychológia v kariérovom poradenstve, Sociálna
psychológia v kariérovom poradenstve, Psychológia osobnosti a diagnostika v kariérovom
poradenstve, Kariérové poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov na trhu práce,
Kariérové poradenstvo v školskej praxi, Projektovanie v kariérovom poradenstve, Koučing
a self manažment v kariérovom poradenstve).
3. Integrálnou súčasťou teoretickej prípravy absolventa uvedeného študijného odboru je aj
nevyhnutná interdisciplinarita a poznanie relevantné pre profil kariérového poradcu
(filozofia, etika, právo, sociálna politika, antropológia, odborný cudzí jazyk), v kontexte
povinne voliteľných a výberových disciplín.
Profil absolventa: Absolvent v študijnom programe "Kariérové poradenstvo" v študijnom
odbore 3.1.9 Psychológia je kompetentný v súlade s „Medzinárodnou zdrojovou databázou
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povolaní“ (vznikla na základe spolupráce nasledovných partnerských krajín: Česká republika,
Slovenská republika, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Taliansko, Litva, Rumunsko, Španielsko,
Veľká Británia) vykonávať pozíciu kariérového poradcu v školskej praxi, priemysle a službách.
V súlade s „Medzinárodnou zdrojovou databázou povolaní“ je absolvent študijného
programu 3.1.9 Psychológia v študijnom programe Kariérové poradenstvo kompetentný
vykonávať nasledovné odborné pracovné činnosti:
Aplikácia do rezortu školstva:
-

oblasť rozhodovania žiakov základných škôl o prvotnej profesijnej orientácii o štúdiu
na strednej škole,
oblasť rozhodovania žiakov stredných škôl o štúdiu na vyšších alebo vysokých
školách,
oblasť rozhodovania absolventov škôl o zamestnaniach alebo o rekvalifikáciách na iné
povolanie, výber kurzov ďalšieho vzdelávania.

Aplikácia do rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny:
Kariérový poradca ďalej pomáha riešiť problémy s hľadaním zamestnania alebo s
rekvalifikáciou rôznym znevýhodneným skupinám (zdravotne postihnutým, ženám po
návrate z materskej dovolenky, osobám po návrate z väzenia apod.) a samozrejme tiež
nezamestnaným uchádzačom o prácu. Jeho práca zahŕňa tak poskytovanie informácií, ako aj
komplexné poradenstvo zohľadňujúce stav a konkrétnu situáciu klienta.
Aplikácia do rezortu hospodárstva:
Kariérový poradca v oblasti práce v personálnych agentúrach zaoberajúci sa náborom a
výberom zamestnancov resp. personalista zaoberajúci sa personálnou prácou v
organizáciách.
Tvorbou a akreditáciou študijného programu sme zareagovali na požiadavku praxe, ktorá sa
premieta v základných celospoločenských dokumentoch schválených vládou SR. Vychádzame
zo Stratégie celoživotného vzdelávania 2011 a z nej formulovaných problémových oblastí,
ktoré nami aplikovaný študijný program "Kariérové poradenstvo" dokáže v perspektíve
blízkej budúcnosti eliminovať a následne riešiť:
-

-

-

-

aktuálne systém poradenstva v oblasti rozvoja kariéry vykazuje nedostatok
kvalifikovaných odborníkov – primárne v rezorte školstva, ktorý možno charakterizovať
ako systém trpiaci nedostatkom vnútorných zdrojov s nedostatočnou vnútornou
podporou, previazanosťou s trhom práce a aktuálne nízkou prioritou kariérového
poradenstva,
absencia kariérového poradenstva v perspektíve poradenských služieb v rezorte školstva
- poradenské služby na školách sú poddimenzované, neakcentujú kariérový rozvoj
študenta za hranicami školského vzdelávania,
absencia kariérového poradenstva pre pracujúcich v kontexte ich ďalšieho vzdelávania,
rozvoj kariérnej dráhy prostredníctvom programov ďalšieho vzdelávania je
charakteristický (v podmienkach SR) svojou roztrieštenosťou na internete bez garancie
odbornej kvality,
odbornosť aktuálne poskytovaných služieb kariérového poradenstva je závislá na
personálnom zabezpečení, na školách ho poskytujú výchovní poradcovia, učitelia popri
výkone pedagogických činností a nie vždy disponujú primeranými kompetenciami.
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Služby kariérového poradenstva na pôde vysokých škôl na Slovensku
Kariérové poradenstvo pre študentov a absolventov vysokých škôl
Mgr. Daniel Markovič, PhD.,
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied

Situácia vo vysokom školstve na Slovensku
Vysokoškolské poradenstvo na Slovensku má dlhú tradíciu. Psychologická poradňa pre
vysokoškolákov pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave od roku 1968, kedy ju založil
popredný psychológ doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. Počas posledných desiatich rokov môžeme
pozorovať tendenciu vzniku poradenských pracovísk špecializovaných na kariérové
poradenstvo na vysokých školách. Kariérové poradenstvo je súbor aktivít, ktorých úlohou je
pomôcť jednotlivcovi pri voľbe povolania či zamestnania, pri prechode zo sveta vzdelávania
do sveta práce, pri zmene či hľadaní zamestnania. Je to proces smerujúci k vnútornej zmene
klienta. Ide teda o poradne, kde sa môžu študenti a absolventi dozvedieť informácie
a poznatky ohľadom svojho uplatnenia v praxi. Jednotlivé vysoké školy majú pre vznik
takýchto pracovísk viaceré dôvody.
V súčasnosti dochádza na Slovensku k tzv. devalvácii vysokoškolského vzdelávania: na vysoké
školy sa hlási oveľa väčšia časť populačného ročníka oproti stavu z roku 1989. Štúdium na
vysokej škole prestalo byť „výsadou najšikovnejších“, a tak sa študentmi stali aj takí
jednotlivci, ktorí by pred dvadsiatimi rokmi na prijímacích skúškach neuspeli. Počet
študentov z porevolučných 63-tisíc narástol na štvrť milióna o dvadsať rokov neskôr
(Newsletter IHP, s. 1). Počet vysokých škôl narástol z 13 v roku 1989 na 36 v roku 2013.
Verejných vysokých škôl pôsobí v akademickom roku 2012/2013 20, štátne vysoké školy sú
na Slovensku tri a súkromných je 13. Okrem nich na Slovensku vyvíjajú aktivity štyri
zahraničné vysoké školy (minedu.sk).
Zatiaľ čo v období pred rokom 1989 bolo vysokoškolské vzdelávanie študentov založené na
príprave na relatívne stabilné zamestnanie v jasne definovaných pracovných oblastiach či
odboroch, v dnešných dňoch vysoké školy pripravujú absolventov pre neistý a nestabilný trh
práce. Dynamické zmeny na pracovnom trhu kladú čoraz väčší akcent na voľbu štúdia,
povolania a zamestnania. Kvalitná univerzita poskytuje študentom kvalitné vzdelanie, ale
musí im zároveň poskytnúť nástroje, ktoré im pomôžu využiť nadobudnuté poznatky na trhu
práce. Takýmto nástrojom je kariérové poradenstvo, ktoré upevňuje väzby medzi svetom
vzdelávania a svetom práce.
Slovenský pracovný trh negeneruje nové pracovné miesta tak rýchlo, aby uspokojil dopyt zo
strany končiacich študentov vysokých škôl, najmä humanitného a spoločenského zamerania.
Na trhu práce nastal pre absolventov konkurenčný boj, ktorý sa bude v najbližších rokoch
ešte viac zostrovať. Existencia pracoviska kariérového poradenstva môže pôsobiť ako výhoda
pre jednotlivca – študenta, ktorý jeho služby využije, ale aj pre univerzitu. Sledovanie
úspešnosti absolventov na trhu práce sa postupne stáva jedným z kritérií kvality univerzity
a je vnímané potenciálnymi uchádzačmi o štúdium, ale aj širokou verejnosťou. Uchádzači
o štúdium tak vďaka internetovej stránke http://vs.iedu.sk pod gesciou ministerstva školstva
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získavajú prehľad, akú úspešnosť má škola v umiestňovaní absolventov na trhu práce
a dokonca môžu porovnávať aj výšku ich príjmu podľa údajov zo Sociálnej poisťovne. Cieľom
pracovísk vysokoškolského kariérového poradenstva je pomáhať študentom a absolventom
pri prechode na trh práce a tým tieto ukazovatele pozitívne ovplyvniť.
Pracoviská kariérového poradenstva na vysokých školách
Pracoviská vysokoškolského kariérového poradenstva pribúdajú na slovenských univerzitách
a vysokých školách každým rokom. Poradne môžu vznikať ako samostatné pracoviská
vysokých škôl, fungujú pod rektorátmi univerzít alebo v rámci poradenských služieb na
fakultách. Niekedy sú súčasťou oddelení celoživotného vzdelávania. Kariérové poradenstvo
často býva poskytované ako jedno z rôznych druhov poradenstva v poradenských centrách
univerzít popri napr. psychologickom či študijnom poradenstve. Stratégia celoživotného
vzdelávania 2011 ohľadom vysokoškolského kariérového poradenstva konštatuje:
„Poradenstvo na vysokých školách je síce na vzostupe, existujú však veľmi veľké rozdiely v
kvalite a rozsahu poskytovaných služieb poradenstva. V porovnaní s univerzitami s vyšším
rankingom sú však tieto služby zatiaľ pomerne málo rozvinuté“ (Stratégia, 2011, s. 22).
Slovenská legislatíva neprikazuje vysokým školám zriaďovanie pracovísk kariérového
poradenstva. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov hovorí,
že „každá vysoká škola poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším osobám
informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov
študijných programov v praxi“. Kariérové poradne sú tu teda zmienené veľmi implicitne a ich
zriaďovanie závisí od iniciatív a podmienok na jednotlivých vysokých školách.
V apríli 2013 sme realizovali prieskum existencie pracovísk kariérového poradenstva na
slovenských vysokých školách. Skúmali sme, či sa univerzity a vysoké školy na vlastných
oficiálnych weboch zmieňujú o pracoviskách poskytujúcich kariérové poradenstvo.
V prípade, že sme na stránke vysokej školy nenašli prezentáciu takéhoto pracoviska alebo
aspoň správu o ňom, hľadali sme zmienky v slovenských médiách zverejnených na internete.
Je možné, že na niektorých vysokých školách existujú poradenské pracoviská zamerané na
kariérové poradenstvo, ale školy ich na svojej webovej stránke nepropagujú. Nenašli sme
o nich ani žiadne zmienky v slovenských médiách zverejnených na internete, preto nie sú
zaradené ani v nasledujúcej tabuľke. Iné formy zisťovania sme totiž v rámci prieskumu
nerealizovali. Naším prieskumom sme zistili poskytovanie služieb kariérového poradenstva
na 11 slovenských vysokých školách.
Vysoká škola

Názov pracoviska

Poznámka

Ekonomická
univerzita v Bratislave

Kariérne centrum

Katolícka univerzita
v Ružomberku

Poradenské centrum

Prešovská univerzita
v Prešove

Univerzitné informačnoporadenské centrum
Prešovskej univerzity
v Prešove, Unipocentrum

Pomáha študentom v hľadaní, príprave a
sprostredkovaní ich budúcej kariéry a
firmám pomáha nájsť šikovných a vhodných
absolventov.
Kariérové poradenstvo je poskytované
v Poradenskom centre spolu
s psychologickým, sociálnym a právnym
poradenstvom.
Poskytovanie komplexných informačnoporadenských a marketingových služieb.
Z oblasti kariéry poskytuje iba prehľad
pracovných ponúk a brigád.
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Slovenská
poľnohospodárska
univerzita v Nitre
Technická univerzita
v Košiciach
Univerzita J. Selyeho
v Komárne
Univerzita
Komenského
v Bratislave

Kariérne centrum

Univerzita
Konštantína Filozofa v
Nitre
Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici

Centrum poradenských
služieb

Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v
Košiciach
Vysoká škola
manažmentu/City
University of Seattle

Poradenské centrum

Študentské informačné
a poradenské centrum
Karriertanácsadó
Központ
Centrum ďalšieho
vzdelávania

Kariérne centrum

Sprostredkováva komunikáciu medzi
univerzitou a subjektmi, ktoré ponúkajú
prácu či brigádu absolventom a študentom.
Z oblasti kariéry poskytuje iba prehľad
pracovných ponúk a brigád.
Organizuje napr. trhy práce, testovanie
ECDL.
Organizuje tréning Ako uspieť na pohovore.
Na UK má vysokoškolské poradenstvo dlhú
tradíciu, je poskytované vo viacerých
poradniach.
Kariérové poradenstvo je poskytované popri
iných druhoch poradenstva.
Cieľom je podporiť študentov v hľadaní,
príprave a sprostredkovaní ich budúcej
kariéry.
Centrum začne poskytovať služby študentom
v septembri 2013

Kariérne centrum

Cieľom centra je vytvoriť pre študentov
premostenie medzi školou a firemným
sektorom už počas štúdia a taktiež po jeho
absolvovaní. Služby sú poskytované
v Bratislave aj v Trenčíne.

V minulosti boli pracoviská kariérového poradenstva aktívne aj na Trenčianskej univerzite A.
Dubčeka v Trenčíne a na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, avšak v súčasnosti sú
tieto aktivity v útlme. Slovenská technická univerzita však zverejňuje ponuky brigád či
pracovných miest na svojich webových stránkach v časti venovanej absolventom. V oblasti
kariérového poradenstva je taktiež aktívna, v medzinárodnej spolupráci pripravuje nový
študijný program orientovaný na kariérové poradenstvo. Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre je taktiež aktívna v oblasti kariérového poradenstva, od akademického roka
2012/2013 realizuje štúdium v študijnom programe kariérové poradenstvo (v študijnom
odbore psychológia).
Služby kariérového poradenstva v prostredí vysokých škôl
Kariérové poradenstvo poskytované na vysokých školách je špecifické svojou cieľovou
skupinou, ktorou najčastejšie bývajú študenti vysokých škôl. Ich hlavnými charakteristikami
sú ich iniciatívnosť, flexibilita, no na druhej strane nedostatok pracovných skúseností.
Študenti bývajú plní optimizmu, ideálov a ochoty pracovať na sebe. Nové poznatky
a zručnosti sú schopní rýchlo sa naučiť a nie sú zaťažení zlozvykmi z práce. Väčšina z nich tuší,
v akej oblasti sa chce po skončení štúdia uplatniť, svoju voľbu predsa potvrdili výberom
študijného programu. Ich najväčším nedostatkom býva absencia relevantných pracovných
skúseností. Klientmi kariérových poradcov môžu byť:
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Denní študenti – zapísaní na štúdium v bakalárskych, magisterských a doktorandských
študijných programoch; patria sem aj študenti a študentky so schválenou dištančnou
formou štúdia či s individuálnym študijným plánom
Uchádzači o štúdium – ktorí prejavia záujem o štúdium na príslušnej vysokej škole
a zúčastnia sa prijímacieho konania
Absolventi štúdia – v prípade tejto skupiny si musí vysoká škola stanoviť, do koľko rokov
od ukončenia štúdia môžu využívať kariérové poradenstvo
Externí študenti – zvyčajne popri štúdiu pracujú, a tak majú bohatšie skúsenosti na trhu
práce v porovnaní so študentmi denného štúdia
Študenti v nadštandardnej dĺžke štúdia – študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku
štúdia; štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 3-4 roky, pre
magisterský študijný program 1-3 roky
Denní „dospelí“ študenti – študenti a študentky, ktorí po absolvovaní strednej školy
nepokračovali štúdiom na vysokej škole, ale sa zaradili na trh práce, prípadne realizovali
iné aktivity a po dlhšom čase, napríklad vo veku 30 rokov, sa vrátili do školských lavíc ako
denní študenti vysokých škôl
Osoby v čase prerušenia štúdia – nemajú práva študenta, ale môžu byť klientmi
kariérovej poradne na univerzite
Zahraniční študenti prítomní na vysokej škole – študujúci v rámci mobilitného programu.

Na vysokých školách je kariérové poradenstvo poskytované v poradniach – kanceláriách
prispôsobených na kontakt s klientom. Formy kariérového poradenstva môžeme rozdeliť
podľa počtu prítomných klientov na:



individuálne – poradca ho poskytuje jednotlivcovi, napr. konzultácia pri hľadaní možností
uplatnenia v praxi v príbuznom odbore. Jeho výhodou je možnosť individuálneho
prístupu a obojsmernej komunikácie medzi poradcom a klientom.
skupinové – poradca ho poskytuje naraz viacerým klientom, napr. skupinové
poradenstvo o možnostiach letnej brigády v štátoch Európskej únie. Jeho výhodou je
úspora času, finančných prostriedkov a využitie skupinovej dynamiky.

Podľa fyzickej prítomnosti klienta pri poradcovi delíme formy kariérového poradenstva na:



prezenčné – klient alebo skupina klientov sú prítomní pri poradcovi
dištančné – klient či skupina klientov nie je fyzicky prítomná pri poradcovi. Poznáme
telefonické a internetové poradenstvo. Poradenstvo cez internet môže prebiehať cez email, diskusné skupiny, komunikačný nástroj, ako napr. Skype alebo cez chat. Podľa
Muswiecka, Juráčkovej a Štěpitovej (2004) má internetové poradenstvo nasledujúce
charakteristiky: neprítomnosť neverbálnej zložky komunikácie, ľahšie nadviazanie
kontaktu, lepšia dostupnosť poradenských služieb aj pre osoby so zdravotným
postihnutím, šetrí čas a peniaze, jasnejšie a čitateľnejšie informácie.

S uvedeným delením kariérového poradenstva podľa fyzickej prítomnosti klienta pri
poradcovi súvisí aj spôsob oslovenia či prvého kontaktu kariérového poradcu s klientom.
Kariérový poradca zabezpečuje viaceré možnosti, prostredníctvom ktorých môže prebehnúť
prvé oslovenie zo strany klienta:
a) oslovenie v poradni (konzultačnej miestnosti, kancelárii),
b) oslovenie mailom,
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c) oslovenie telefonicky,
d) oslovenie prostredníctvom chatu či sociálnych sietí.
Kariérový poradca pri svojej práci poskytuje klientom poradenstvo v rôznych životných
situáciách. Na základe našej analýzy ponuky služieb pracovísk kariérového poradenstva v SR
a ich komparácie s delením M. Kiku (2007, s. 42) navrhujeme rozdelenie služieb kariérového
poradenstva do nasledujúcich skupín:
1. Kariérové poradenstvo v otázkach spojených so štúdiom na VŠ. Sem zaraďujeme
zvládnutie procesu adaptácie na nové študijné podmienky vysokej školy, pomoc pri
výbere voliteľných predmetov a užšej špecializácie štúdia, pomoc pri zvládaní študijných
neúspechov či nesprávnej prvej voľby štúdia, pomoc pri voľbe individuálneho študijného
programu a témy záverečnej práce, výber z ponuky ďalšieho vzdelávania a taktiež
informovanie o možnostiach doktorandského štúdia.
2. Kariérové poradenstvo orientované na osobnostný rozvoj klienta. Do tejto skupiny
zaraďujeme konzultácie k rozvoju kľúčových kompetencií, k profesijným a študijným
zručnostiam, diagnostiku a sebapoznanie študenta, prostriedky sebaregulácie
a plánovania osobnostného rozvoja. Ďalej sem patrí rozvoj komunikačných a tzv.
mäkkých zručností.
3. Kariérové poradenstvo zabezpečujúce prípravu na vstup na trh práce. Do tejto skupiny
zaraďujeme súčasti: hľadanie a výber (či sprostredkovanie) zamestnania pre klienta,
prípravu na vstup na trh práce, sprostredkovanie kontaktov s inými poradenskými
organizáciami, príp. personálnymi agentúrami a zamestnávateľmi, poskytovanie
informácií o voľných pracovných miestach, konzultovanie životopisu a motivačného listu.
S týmito súčasťami, ktoré patria do obsahového zamerania kariérového poradenstva na VŠ
a premietajú sa do konkrétnych aktivít, sa poradcovia stretávajú vo svojej praxi. Toto delenie
nepovažujeme za fixné, môže sa meniť a rozvíjať v závislosti od možností kariérového
poradcu a potrieb klientov. Rovnako sa môžu jednotlivé súčasti komplementárne dopĺňať:
Napr. Kariérové poradenstvo v otázkach spojených so štúdiom na VŠ a Kariérové
poradenstvo zabezpečujúce prípravu na vstup na trh práce majú spoločný prienik pri výbere
voliteľných predmetov s ohľadom na budúce profesijné zameranie študenta.
Okrem poradenstva využívajú poradcovia aj ďalšie nástroje, ktoré označujeme ako pomocné
nástroje kariérového poradenstva (Markovič, 2011, s. 40):
 Vzdelávacie aktivity a tréningové aktivity, napr. kurzy, workshopy. Kariérový poradca
môže klientovi odporučiť účasť na vzdelávacej aktivite, ktorá súvisí s osobnostným
rozvojom klienta alebo s jeho prípravou na trh práce.
 Diagnostické nástroje. Ich úlohou je odhaliť predpoklady klienta pre výkon konkrétneho
povolania, prípadne potenciál pre jednotlivé pracovné oblasti. Patria sem napríklad testy.
 Elektronické nástroje. Sem zaraďujeme databázy (napr. študentov či voľných pracovných
miest, internetové stránky s tematikou kariérového poradenstva).
 Informačné zdroje s ponukou voľných pracovných miest či brigád. Pracovné ponuky
bývajú k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, u súkromných
sprostredkovateľských agentúr, v inzerátoch v tlači, na jobportáloch, na vlastných weboch
jednotlivých spoločností v časti „Kariéra“.
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Kariérový poradca spolupracuje aj s ďalšími partnermi, najmä predstaviteľmi
zamestnávateľov a subjektov z trhu práce. Niekedy spolupráca končí pri inzercii voľných
miest v priestoroch univerzity, inokedy je hlbšia. Spolupráca prebieha vo viacerých bodoch:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

sprostredkovanie zamestnania, stáže či brigády študentovi či absolventovi VŠ,
spolupráca zamestnávateľa pri konzultáciách záverečných prác,
účasť zamestnávateľa na vysokoškolskej burze práce,
vyhľadávanie talentov z radov študentov,
účasť predstaviteľa zamestnávateľov ako odborníka alebo lektora na vzdelávacích
podujatiach,
účasť v diskusii o pripravenosti absolventov jednotlivých študijných odborov v praxi.

Služby, ktoré poskytujú pracoviská kariérového poradenstva na vysokých školách v SR, si
niektoré školy definovali relatívne intuitívne, iné (napr. Univerzita Mateja Bela, Katolícka
univerzita či Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) ich zostavili na základe prieskumov.
Najčastejšie sú poskytované bezplatne. Účasť na nich je väčšinou možné rezervovať si
prostredníctvom telefónu, mailu či formuláru na internete.
Záver
Očakávame, že v najbližších piatich rokoch pribudnú na slovenských vysokých školách ďalšie
pracoviská, ktoré budú poskytovať služby kariérového poradenstva svojim študentom.
Význam kariérového poradenstva sa zvýši, keďže viac študentov si bude uvedomovať, že
krátky čas strávený s kariérovým poradcom môže ovplyvniť dlhé časové obdobie – profesijnú
budúcnosť absolventov. Úspešný či neúspešný prechod na trh práce dokáže ovplyvniť
profesijný vývoj jednotlivca v budúcnosti. Tieto pracoviská budú ponúkať širokú paletu
služieb, ktorá sa bude medzi jednotlivými vysokými školami odlišovať v závislosti od štruktúry
študijných programov, lokality štúdia či štruktúry študentov. Za účelom sledovania
spoločných záujmov, vytvorenia platformy pre spoluprácu medzi poradňami vznikne v blízkej
budúcnosti asociácia, ktorá bude združovať aj kariérových poradcov.
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Poradenské centrum Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach27
Janovská, A., Gajdošová, B., Orosová, O., Sedlák Vendelová, N.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie
a psychológie zdravia, Košice

Úvod
Od roku 2009 existuje v rámci Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF
UPJŠ v Košiciach Výskumno-vzdelávací ústav psychologickej prevencie (VVUPP), ktorého
náplňou je popri vzdelávacích aktivitách a vedecko-výskumnej činnosti aj prevádzkovanie
psychologickej poradne. Činnosť poradne zabezpečujú zamestnanci KPPaPZ a ponúkajú
konzultačné, diagnostické a poradenské aktivity, ale aj terapiu, supervíziu a krízovú
intervenciu. Poradňa fungovala a funguje na základe spontánneho záujmu študentov
filozofickej fakulty o jej služby, nebola špeciálne propagovaná, jedinou formou propagácie je
informácia na webovej stránke katedry, konkrétne na stránke VVUPP. Aj keď poradňa
vykazovala v minulom období činnosť, nešlo o aktivity systematické a kapacity poradne
neboli dostatočne využívané. Ambíciou zamestnancov katedry bolo a je rozšíriť služby
poradne pre potreby všetkých študentov UPJŠ, zintenzívniť jej činnosť a zamerať sa
predovšetkým na podporu správania posilňujúceho zdravie, čo korešponduje aj s názvom
našej katedry.
Zmapovanie predstáv o fungujúcom univerzitnom centre – kvalitatívny výskum
Prvým krokom k naplneniu našej ambície bolo zmapovanie potrieb študentov a skúsenosti
pracovníkov už fungujúcich poradenských centier pre vysokoškolákov. Chceli sme zistiť, či je
potreba zo strany študentov zriadiť takéto centrum, a ak áno, aké sú konkrétne očakávania
študentov od poradenského centra. Taktiež nás zaujímalo, aké skúsenosti majú študenti z
univerzít resp. miest, kde existujú fungujúce poradne pre vysokoškolákov s ich činnosťou.
Považovali sme za užitočné požiadať odborníčky a odborníkov fungujúcich poradenských
centier pre vysokoškolákov, aby sa s nami podelili so svojimi skúsenosťami. Na jeseň 2012
sme tieto naše snahy naplnili a v rámci projektu „ Program prevencie drogových závislostí a
AIDS pre vysokoškolákov XII. Univerzitné poradenské služby v prevencii užívania drog s
osobitným dôrazom na problémovú konzumáciu alkoholu“, ktorý bol podporený Úradom
vlády SR, sme realizovali rozhovory so študentmi a odborníkmi.
Keďže nám išlo o vytvorenie súboru žiadaných a vysokoškolákmi akceptovateľných
poradenských služieb, zamerali sme sa v rozhovoroch na špecifikovanie:
- potrieb
- foriem poradenských služieb
- organizačných a technických parametrov poradenského centra.
Zvolili sme si viacero foriem, ako naše ciele naplniť. Jednak sme realizovali rozhovory so
študentmi v štyroch fókusových skupinách, ktoré boli zložené z:
- členov a členky akademického senátu UPJŠ
27
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-

študentov a študentky, ktorí avizovali časté užívanie alkoholu
študentov a študentky z mesta, kde pôsobí psychologická poradňa pre
vysokoškolákov
študentov a študentky študujúcich na univerzite, ktorá poskytuje poradenské a
psychologické služby pre vysokoškolákov.

Zrealizovali sme stretnutia s odborníčkami a odborníkmi, ktorí pracujú v existujúcich
poradenských zariadeniach pre študentov vysokých škôl. Išlo jednak o vysokoškolskú
poradňu, ktorá má už dlhoročnú tradíciu, ale aj o poradňu, ktorá zahájila svoju činnosť iba
nedávno, čiže ide o novovzniknuté, formujúce sa pracovisko. S pracovníkmi týchto poradní
sme viedli 3 štruktúrované rozhovory, ktoré bol zacielené jednak na ich skúsenosti
a odporúčania, ale predovšetkým sme sa v rozhovore zamerali na viacero tematických
okruhov:
- oblasti poskytovaných služieb
- formy poskytovaných služieb
- cieľová skupina a obsadenie pracoviska
- organizačné aspekty pracoviska.
Rovnaké témy rezonovali aj v rozhovoroch vo fókusových skupinách.
Napokon sme zrealizovali dvojdňové pracovné stretnutie študentov UPJŠ v Košiciach
a odborníkov s poradenskou praxou formou „okrúhleho stola“, ktorého cieľom bolo ešte
bližšie vyšpecifikovať jednotlivé sledované okruhy, ale predovšetkým dospieť k syntéze
predstáv študentov a odborníkov s poradenskou praxou. Výstupom mal byť konkrétny náčrt
budúceho univerzitného poradenského centra.
Analýza rozhovorov vo fókusových skupinách a rozhovorov s odborníkmi
Výstupy z rozhovorov so študentmi/-kami vo fókusových skupinách a z rozhovorov
s odborníkmi/-čkami z existujúcich poradenských centier sú zhrnuté v tabuľkách 1 – 4.
V tabuľke 1 sú uvedené navrhované oblasti poskytovaných služieb, ktoré študenti
odporúčajú rozšíriť aj o služby iných odborníkov ako psychológov (sociálne poradenstvo,
právne poradenstvo). Je pochopiteľné, že existujúce pracoviská, ktoré sú koncipované ako
psychologické poradne poskytujú predovšetkým psychologické poradenstvo a terapiu.
Tab. 1 Navrhované oblasti poskytovaných služieb
Študenti – fókusové skupiny

Odborníci – štruktúrovaný rozhovor

Študijné problémy, motivácia k štúdiu
Študijné, edukačné poradenstvo (a, b)
Kariérové poradenstvo
Kariérové poradenstvo (a,b)
Sociálne a právne poradenstvo
Osobnostné/psychologické poradenstvo (a, b)
Psychologické poradenstvo
Coaching (b)
Prevencia drogových závislostí
Psychoterapia (b)
Diagnostika niektorých psychických problémov
Študijné, edukačné poradenstvo (a, b)
Riešenie problémov spojených so zdravím
Kariérové poradenstvo (a,b)
a)pracovisko s dlhoročnou tradíciou; b) novovzniknuté, formujúce sa pracovisko
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Čo sa týka foriem poskytovaných služieb, v existujúcich centrách sú poskytované rôzne formy
poradenstva s prevažujúcim individuálnym poradenstvom „tvárou v tvár“. Študenti by však
uvítali aj prednášky, diskusné stretnutia, ale taktiež ponuku rôznych aktivít voľno-časového
charakteru (tabuľka 2).
Tab. 2 Navrhované formy poskytovaných služieb
Študenti – fókusové skupiny

Odborníci – štruktúrovaný rozhovor

Poradenstvo (rôzne formy)
Poradenstvo:
Prednášky
- Individuálne „tvárou v tvár“(a, b)
Diskusné stretnutia
- Dyadické (a)
Videoprojekcie
- Skupinové (a)
Voľno-časové aktivity
- Hromadné (a)
Sieťovanie poradenských služieb univerzity
- Telefonické (a)
a pracovísk psychologickej pomoci
Výcvikové aktivity
Kariérové poradenstvo (a,b)
a)pracovisko s dlhoročnou tradíciou; b) novovzniknuté, formujúce sa pracovisko

Cieľovou skupinou poradenského pracoviska by zhodne podľa vysokoškolákov i reality
existujúcich poradní mali byť a sú študenti danej univerzity, ako aj iných univerzít v meste,
kde poradňa sídli. Čo sa týka obsadenia pracoviska, študenti by uvítali odborníkov na základe
oblastí poskytovaných služieb, ale artikulovali požiadavku, že by to nemali byť učitelia školy,
prípadne priami vyučujúci klienta. Vo fókusových skupinách odznela aj požiadavka, aby
takéto centrum slúžilo tiež ako školiace pracovisko pre budúcich psychológov resp.
študentov iných relevantných odborov. Študenti akcentovali z hľadiska obsadenia poradne
predovšetkým osobnostné kvality jej zamestnancov. V poradenských centrách, s pracovníkmi
ktorých sme mali možnosť viesť rozhovory, poskytujú služby psychológovia, v jednom to nie
sú zároveň učitelia, v druhom ide o interných a externých učiteľov s podmienkou
absolvovania dlhodobého terapeutického výcviku, pričom väčšinou majú zároveň aj vlastnú
psychologickú prax (tabuľka 3).
Tab. 3 Cieľová skupina a obsadenie pracoviska
Študenti – fókusové skupiny

Odborníci – štruktúrovaný rozhovor

Cieľová skupina:
Študenti univerzity, v opodstatnených prípadoch
aj iní
Obsadenie pracoviska:
Odborníci, psychológovia
(interní aj externí), vhodnejšie by bolo, ak by to
neboli učitelia
Študenti, dobrovoľníci, stážisti, možnosť praxe

Cieľová skupina:
Študenti univerzity (a,b)
a iných univerzít v meste (a)
Obsadenie pracoviska:
Zamestnanci rektorátu –
nie učitelia (a)

Dôležité osobné kvality (neformálnosť,
sympatickosť, prístup bez predsudkov,
dôveryhodnosť, odborné skúsenosti, schopnosť
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interní a externí zamestnanci katedry (učitelia)
s podmienkou dlhodobého výcviku, väčšinou s
vlastnou praxou (b)

komunikovať v AJ – pre potreby zahraničných
študentov)
a)pracovisko s dlhoročnou tradíciou; b) novovzniknuté, formujúce sa pracovisko

Z hľadiska umiestnenia poradenského centra sa ukazuje byť dôležitým jeho dostupnosť
a zároveň zabezpečenie anonymity pre potenciálnych klientov. Pracovný čas existujúcich
centier je štandardný (v priebehu bežnej pracovnej doby), ale študenti zdôrazňovali možnosť
prísť sa poradiť v popoludňajších resp. večerných hodinách – po vyučovaní. Služby by mali
byť a reálne aj sú, bezplatné. Vysokoškoláci pripúšťali možnosť symbolickej platby. Dôležitou
sa javí byť aj propagácia poradne, v súčasnosti sa kladie dôraz predovšetkým na rôzne formy
propagácie cez internet, ale najlepšou reklamou sú referencie od spokojných klientov
(tabuľka 4).
Tab. 4 Navrhované organizačné aspekty poradenského centra
Študenti – fókusové skupiny

Odborníci – štruktúrovaný rozhovor

Umiestnenie
Umiestnenie
V blízkosti výučbových priestorov, internát,
Nemusí byť v priestoroch internátu, univerzity,
ľahko dostupné – dôležitosť zabezpečenia
dôležitá je dostupnosť
anonymity
Pracovný čas
Pracovný čas
po vyučovaní
štandardný
Financovanie
Financovanie
bezplatné služby, niektorí pripúšťali symbolický
bezplatne
príspevok (do 5€)
Propagácia
Propagácia
- plagáty, letáky, web stránky, sociálne siete,
- Web stránky, letáky, študijné oddelenie,
univerzitný rozhlas, univerzitné inštitúcie, akcie,
študentské referencie
prostredníctvom osôb z poradenského
pracoviska, študentské referencie
a)pracovisko s dlhoročnou tradíciou; b) novovzniknuté, formujúce sa pracovisko

Myšlienka univerzitného poradenského pracoviska bola účastníkmi diskusií vo fókusových
skupinách pozitívne prijatá a jeho existenciu by uvítali. Študenti zo skupín, kde takéto
pracovisko existuje sa pozitívne vyjadrovali o jeho fungovaní a poukazovali na to, že takéto
pracovisko zvyšuje prestíž univerzity. Artikulovali záujem o multifunkčné centrum, ktoré by
okrem širokej ponuky poradenských služieb poskytovalo aj možnosti trávenia voľného času.
Ak by sme chceli zhrnúť, čo by motivovalo študentov k návšteve poradenského centra, tak by
to bola predovšetkým dôvera a pozitívny vzťah k osobám zamestnaným v poradenskom
centre, bezplatnosť a dostupnosť služieb, vyhovujúca ponuka, príjemná atmosféra
a odporúčania od iných študentov a kamarátov.
Z diskusii vo fókusových skupinách sme odvodili najdôležitejšie formujúce činitele
fungujúceho univerzitného poradenského centra, ktorými by mali byť predovšetkým osoby,
poskytované služby a efektívna propagácia (obrázok 1).
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Obr. 1 Formujúce činitele univerzitného poradenského centra
Odborníci z existujúcich akademických poradní, s ktorými sme viedli rozhovory sa zhodli v
tom, že pre fungovanie centra je dôležitá podpora vedenia univerzity, odbornosť
a zainteresovanosť jeho zamestnancov a ponuka služieb, ktorá by mala kopírovať potreby
študentov.
Analýza aktivít realizovaných formou „okrúhleho stola“
Záverečnou aktivitou v rámci mapovania požiadaviek a predstáv týkajúcich sa univerzitného
poradenského centra bolo stretnutie študentov UPJŠ a odborníkov s praxou v poradenstve
formou „okrúhleho stola“. V ďalšej časti uvedieme najdôležitejšie závery, ktoré z tohto
stretnutia vyplynuli. Študenti sa pokúsili o vyšpecifikovanie problémov, ktoré by ich viedli
k návšteve poradne. Išlo o tieto oblasti:
-

vzťahové problémy (rodina, rovesníci, priatelia, partneri, spoločnosť, osobné
interpersonálne problémy)
socioekonomické podmienky (zlá sociálna a finančná situácia)
problémy spojené so štúdiom (problémy s vyučujúcimi, záťaž, stres, neúspech pri
skúškach, obavy z profesijnej budúcnosti, neistota, pochybnosti o výbere školy)
zdravotné problémy (závislosti, psychická preťaženosť, depresia, úzkosť, týranie,
špecifické poruchy učenia)
osobné problémy (zmysel života, sexuálna orientácia, osamostatnenie, autonómia,
sebaprijatie).

Návrhy študentov týkajúce sa univerzitného poradenského centra väčšinou korešpondovali
s tým, čo uvádzali účastníci fókusových skupín a rovnako ako oni zdôrazňovali požiadavku,
aby takéto centrum bolo súčasťou priestoru, kde by študenti mohli tráviť voľný čas, napr.
boli by tam tiež umiestnené spoločenské miestnosti, čajovňa, kaviareň, mohli by sa tam
realizovať aktivity ako tvorivé dielne a pod. Malo by ísť o alternatívu k návštevám zariadení,
kde sa podáva alkohol a fajčí.
V rámci okrúhleho stola vypracovali odborníci s praxou v poradenstve svoj návrh
univerzitného poradenského centra. Uvažovali o dvoch modeloch fungovania. Prvým by bola
virtuálna poradňa, ktorá by poskytovala rôznorodé poradenstvo, napríklad aj sociálne
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a právne, ale bola by aj databázou informácii pre študentov týkajúcou sa napr. aj možností
výmenných študijných pobytov, brigád a pod. Psychologická poradňa ako samostatná súčasť
univerzitného centra by fungovala predovšetkým na báze poradenstva kontaktného „tvárou
tvár“ a orientovala by sa na pomoc v týchto oblastiach:
-

pomoc pri problémoch študijných
kariérové poradenstvo
pomoc pri riešení aktuálnych problémov študentov
posilňovanie mentálneho zdravia a psychickej odolnosti
pomoc pri stimulácii a optimalizácii osobnostného rastu a rozvoja
pomoc pri existenciálnych problémoch

Ostatné atribúty takejto poradne sa v zásade zhodovali s návrhmi študentov i tým, čo
artikulovali pracovníci už existujúcich poradní v rozhovoroch (dostupnosť, anonymita,
bezplatnosť, vhodná propagácia, zamestnancami by v ideálnom prípade nemali byť učitelia).

Záver
Od januára 2013 platí zákon týkajúci sa študentov VŠ so špecifickými potrebami, čo na našej
univerzite vytvorilo vhodné podmienky pre to, aby bolo zriadené celouniverzitné poradenské
centrum, ktoré by okrem iného zastrešilo aj túto oblasť. Našou snahou by bolo v rámci jeho
činnosti sa okrem iných oblastí sústrediť na posilňovanie správania podporujúceho zdravie
a elimináciu rizikového správania vysokoškolákov.
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Centrum poradenských služieb v podmienkach FSVaZ UKF v Nitre
PaedDr. Ivana Gallová, PhD.
Katedra psychológie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre

Úvod
Ľudskú ochotu pomáhať možno vnímať už u malých detí. Napriek diskusiám o genetickom
zakódovaní prosociálneho správania, či zdôrazňovaní egoistickej podstaty človeka prevažujú
názory, že motivácia k prosociálnemu správaniu vzniká vplyvom prostredia a výchovy
(Výrost, Slaměník, 2008).
V niektorých prípadoch potreba pomáhať prerastá do výkonu profesií označovaných ako
pomáhajúce profesie. Zameriavajú sa na pomoc druhým ľuďom s cieľom poskytovať
informácie, terapiu, či riešenie problémov, ktoré z nejakých dôvodov jednotlivci nedokážu
zvládnuť. Pomáhajúce profesie predstavujú pomerne široký súbor rôznych povolaní, ktoré
majú vzťah k bezprostrednej práci s ľuďmi. Existuje množstvo názorov na to, ktoré profesie je
možné k pomáhajúcim zaradiť. Najčastejšie sa diskutuje o sociálnych pracovníkoch,
psychológoch a psychoterapeutoch, učiteľoch, zdravotníckom personáli, ale tiež
dobrovoľných pracovníkoch a členoch charity.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje
vzdelávanie práve v diskutovaných študijných odboroch, ktorých profesijné zameranie je viac
službou a poslaním než výkonom rutinných prác. Patria k nim sociálna práca, psychológia
ako aj zdravotnícke odbory – ošetrovateľstvo, fyzioterapia, zdravotnícky záchranár a verejné
zdravotníctvo.
Syndróm pomocníka
Súčasťou výkonu pomáhajúcich profesií je každodenný kontakt s ľuďmi, ktorým sa treba
naplno venovať (Paulík, 2011). Pomáhanie je náročný proces. Klient je slabý a odkázaný na
pomocníka. Pomocník dáva a je silný (Schmidbauer, 2008). Práve v pomáhajúcich profesiách
sa často objavuje situácia, kedy slabosť, bezmocnosť, či prítomnosť emocionálnych ťažkostí
je dovolená len klientom a v nijakom prípade pomáhajúcim profesionálom. V žiadnej
profesijnej skupine sa vlastné psychické problémy pracovníkov tak nebagatelizujú
a nezastierajú ako v pomáhajúcich profesiách. Jedným z mnohých dôsledkov je únava
a vyhorenie pracovníkov.
Neschopnosť prejaviť svoje potreby a pocity sa označuje pojmom „syndróm pomocníka“.
Zväzujúcou perspektívou bezmocného pomocníka je zlyhanie pomoci smerom k tomu, čo mu
je najbližšie, k sebe samému. Výsledkom je skutočnosť, že v pomáhajúcich profesiách sa
často objavuje závislosť na alkohole, či psychofarmakách. Vlastné potreby a túžby
pomáhajúcich profesionálov nie sú primerané uspokojované, pretože príliš lipnú na svojej
autorite. Vynára a asociuje sa tak u nich obraz vonkajšej fasády (inkongruencie)
alebo zanedbaného dieťaťa (Shmidbauer, 2008).
Prevenciu proti „syndrómu pomocníka“ možno napĺňať v dvoch líniách. Je dôležité, aby sa tí,
ktorí pôsobia v pomáhajúcich profesiách zamysleli nad motiváciou, ktorá ich vedie k voľbe
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svojej profesie. Impulzom môže byť výzva využiť skúsenosti, túžba byť autoritou, snaha
pôsobiť v roli experta, prípadne záujem patriť do „skupiny“ pomáhajúcich. Je preto
významné, aby študenti v pomáhajúcich profesiách venovali pozornosť svojim vnútorným
stránkam motívov pomáhať.
Druhou líniou je, aby profesionáli v pomáhajúcich profesiách disponovali kompetenciami,
ktoré sú nevyhnutné k efektívnej interakcii s druhými. Denne sú vystavení rôznym
interpersonálnym situáciám. Nezvládnutie sociálnych interakcií vedie k nepochopeniu,
dezilúzii, strate energie, či k limitovaným výsledkom na oboch zúčastnených stranách.
Neefektívna komunikácia a vzťahy sú stresujúce a náročné na energiu. Možným riešením,
ako zvýšiť produktivitu a spokojnosť pomáhajúcich pracovníkov je rozvinúť ich kompetencie
a spôsobilosť úspešne vykonávať konkrétnu funkciu alebo súbor funkcií (Veteška, Tureckiová,
2008) a tým podporiť ich osobný potenciál mať účinné medziľudské vzťahy (Meadows, 2002).
Za kompetentného pracovníka potom možno považovať toho, kto: „...disponuje množinou
správania, ktoré mu umožňuje zvládnuť úlohy v danej pracovnej pozícii“ (Mlčák, 2005, s.32).
Pri výkone pomáhajúcich profesií sú významné sociálne kompetencie, najmä z hľadiska
vytvárania a kultivovania pozitívnych vzťahov. Keďže jedným zo znakov (vlastností)
kompetencií je potenciál pre akciu a rozvoj (Veteška, Tureckiová, 2008) je zrejmé, že sociálne
kompetencie sa dajú naučiť a rozvíjať, i keď nie tradičnými metódami.
Obe zmienené línie možno v podmienkach Fakulty sociálnych viet a zdravotníctva v Nitre
napĺňať prostredníctvom poradenstva a poradenských služieb, ktoré patria k jednej z aktivít
zadefinovaných v strategickom cieli fakulty: Stať sa atraktívnou vzdelávacou inštitúciou.
Centrum poradenských služieb
Umožniť poradenstvo v prostredí vzdelávania pomáhajúcich profesií sa stalo prirodzenou
a strategickou výzvou. Jej napĺňanie však bolo možné za podmienok, že prijatý model
poradenstva bude rešpektovať vopred stanovené kritériá, ku ktorým patrili:





kompetentnosť poradcov,
minimálne náklady,
flexibilita a jednoduchosť pri organizácii poradenstva,
ochrana klientov (študentov) a rešpektovanie etických princípov v poradenstve.

Pri vzniku Centra poradenských služieb boli ústrednými štyri východiskové piliere.





Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva reprezentuje pracovisko, ktoré formuje a
vzdeláva pracovníkov pomáhajúcich profesií.
Pedagógovia pôsobiaci v prostredí fakulty absolvovali dlhodobé výcviky vo
variabilných formách poradenstva.
Študenti artikulovali záujem o poradenstvo a osobný rozvoj.
Manažment fakulty podporoval poradenskú iniciatívu smerujúcu k založeniu
poradenského centra.

Poradenské služby na FSVaZ s účinnosťou od 09/2012 zabezpečuje Centrum poradenských
služieb. Na činnosti centra participujú zamestnanci troch pracovísk – Ústavu klinickej
psychológie Fakultnej nemocnice v Nitre, Katedry psychologických vied a Ústavu aplikovanej
psychológie.
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Zámer Centra poradenských služieb možno vymedziť v širšom a užšom slova zmysle. V širšom
slova zmysle je zámerom snaha poradcov podporovať adaptabilitu, integritu a konkurencie
schopnosť študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva ako aj ich úspešné uplatnenie
na trhu práce. V užšom slova zmysle centrum poskytuje študentom rozvoj odborných a
sociálnych kompetencií potrebných pre výkon pomáhajúcich profesií. Študentom
psychológie kontakt s poradenstvom ponúka navyše v súlade s Európskym certifikátom
z psychológie možnosť pracovať pod supervíziou. Zakladatelia špecifikovali štyri hlavné ciele
poradenského centra:
1. poskytnúť študentom individuálne a skupinové poradenstvo,
2. umožniť študentom kariérové poradenstvo,
3. v procese koučingu podporiť osobnostný rast a rozvoj sociálnych kompetencií študentov,
4.umožniť študentom supervíziu pre odborný výkon v pomáhajúcich profesiách.
Jedným zo zmienených kritérií pri formovaní centra bola flexibilita a jednoduchosť realizácie
pomoci. Poradenstvo, koučing a supervízia sa študentom FSVaZ poskytujú bezplatne.
Poradcovia, kouči, respektíve supervízori, ktorí sú poskytovateľmi poradenských služieb
majú právo odmietnuť poradenstvo z kapacitných dôvodov, prípadne odporučiť študentovi
iného poradcu. Dohovor o podmienkach poradenstva – charakter poradenského kontraktu,
frekvencia stretnutí, miesto stretnutia sú predmetom dohovoru medzi poradcom a klientom.
O počte poskytnutých poradenských služieb vedie poradca v konkrétnom akademickom roku
záznam a údaje o počtoch klientov na vyžiadanie oznamuje poverenému organizačnému
garantovi. Osobné údaje ostávajú u poradcov, ktorí s nimi pracujú v súlade so Zákonom č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti podľa § 6 ods. 4.
Pri monitorovaní aktuálneho stavu záujmu bolo k marcu 2013 evidovaných v poradenstve 62
študentov. Témy kontraktov boli variabilné. Objavili sa medzi nimi aktuálna reakcia na stres,
posttraumatická stresová porucha, duševná nevyrovnanosť ako aj rôzne formy fóbií. Často
rezonovala téma psychického zranenia, problémy v škole, rodinné problémy a partnerské
nezhody. Významný záujem študenti prejavovali o kariérové poradenstvo a koučing. Menší
záujem bol zaznamenaný o poradenstvo v sexuológii a supervíziu.
Formy pomoci pomáhajúcim profesionálom
Študenti pomáhajúcich profesií môžu v podmienkach Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
v Nitre absolvovať poradenstvo a získať potrebné sociálne kompetencie prostredníctvom
viacerých foriem pomoci. Patrí k nim:





individuálne poradenstvo (psychoterapia),
kariérové poradenstvo,
koučing,
supervízia.

Napriek špecifickým cieľom, ktoré jednotlivé formy pomoci sledujú ich spoločným zámerom
je smerovať k aktualizácii a individuálnemu rastu jednotlivcov. Stredobodom pomoci nie je
limitujúco problém, ale študent a cieľom poradenstva nie je len primárne riešenie problému,
ale napomáhanie v individuálnom raste. Vďaka zažitej poradenskej podpore sa študenti
dokážu efektívnejšie a integrovanejšie vyrovnať so súčasnými ako aj budúcimi ťažkosťami.
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Poradenstvo
Poradenstvo sa realizuje humanistickým prístupom v intenciách Na človeka zameraného
prístupu a Geštalt terapie.
Cieľom prístupu zameraného na človeka
je posun od obmedzeného prežívania
k otvorenému a autentickému zapojeniu sa do života. Prístup zameraný na človeka vníma
poradenstvo ako spôsob bytia v situáciách, založených na určitých postojoch. Jeho zmyslom
je pochopiť jedinečnosť človeka (Merry, 2004). Práve Rogersová (2000) koncepcia poukázala
na význam vzťahu ako najliečivejšieho faktora v poradenstve. Ak sa študenti rozhodnú
vstúpiť do poradenstva zameraného na človeka stanú sa osobami (klientmi) v procese, ktorý
im umožní skúmať a spoznávať vlastný vnútorný svet, prežívať a nanovo transformovať
zraňujúce a škodlivé skúsenosti v bezpečnom a starostlivom prostredí. Spôsob práce
poradcu podporí u nich proces zmeny, ktorý povedie k zmene emócií, správania a myslenia.
Súčasne podporí osvojenie si účinnejších spôsobov ako zvládať kontakt s druhými ľuďmi.
Vlastný zážitok z individuálneho poradenstva a docenenie vzťahu v procese zmeny, môžu byť
impulzom práce pomáhajúceho pracovníka s jeho potenciálnymi klientmi.
Cieľom Geštalt prístupu je dosiahnuť taký stupeň sebaregulácie klienta, ktorý mu umožňuje
uspokojovanie jeho potrieb v tom poli, v ktorom sa nachádza. Podľa Mackewna (2004)
psychicky zdraví ľudia sú sebaregulujúci jedinci, schopní pružne reagovať na meniace sa
podmienky v poli, podporiť sami seba za rôznych okolností a pritom prijať vzájomnú závislosť
s druhými ľuďmi a prostredím. Sú schopní venovať pozornosť starostlivosti o vlastné potreby
a potreby druhých ľudí a svojej komunity, uvedomovať si vzájomnú závislosť so životným
prostredím a starať sa i o neho. Úlohou poradenstva je dosiahnuť taký stupeň vnútornej
stability, ktorý by umožňoval čo najefektívnejšie uspokojovanie svojich potrieb bez toho, aby
sa narušila rovnováha medzi organizmom a prostredím.
Kariérové poradenstvo
Kariérové poradenstvo poskytuje pomoc a podporu prevažne študentom končiacich ročníkov
v oblasti ich kariérového rozvoja. Venuje sa témam, s ktorými študenti aktuálne prichádzajú
a často súvisia s ich pracovnou orientáciou a hľadaním ich prvého zamestnania. Poradca
aplikuje zážitkový koučovací prístup kombinovaný s aktivitami, ktoré pomáhajú záujemcovi
zorientovať sa vo svojich schopnostiach, zručnostiach a osobnostných kvalitách. Poradenstvo
vychádza z postupov švajčiarskeho kariérového poradcu Thomasa Dienera - autora
špeciﬁckého prístupu v kariérovom poradenstve s označením „Navigácia pri hľadaní
povolania“. Predstavuje inovatívny zážitkový proces, využívajúci voľnosť a kreativitu v
prístupe k povolaniu a realite sveta práce. Frekvencia stretnutí závisí od očakávaní a
požiadaviek študenta, v niektorých prípadoch ide o krátkodobý proces (2-3 stretnutia),
inokedy je poradenský proces intenzívnejší.
Koučing
Jednou z možných foriem rozvoja pracovného a osobného potenciálu pomáhajúce
pracovníka predstavuje koučing. Môže smerovať k jednotlivcovi, ako aj ku skupine ľudí.
Koučing sa v podmienkach fakulty realizuje dvomi modelmi: Na človeka zameraným
prístupom a modelom GROW.
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Na človeka zameraný prístup je absolútnym základom moderného poradenstva a koučingu.
Samotný prístup je hybnou silou procesu facilitácie a jeho nevyhnutnou a zároveň základnou
podmienkou. Akákoľvek technika pri koučovaní zohráva sekundárnu úlohu. Filozofia
koučingu rešpektuje posolstvo uchovávať to, čo robí koučing skutočným koučingom –
pracovať s človekom ako so svojbytnou bytosťou, pri plnom rešpekte k jeho vnútorným
procesom, schopnostiam a k jeho osobnostným charakteristikám. Prístup akceptuje človeka
v celej jeho bohatosti a rozmanitosti. Hlavným cieľom kouča je pracovať s klientom na rozvoji
jeho potenciálu. Ak sa študenti zúčastnia procesu koučovania výsledok by mal v súlade s J.
Rogersom (2004) podporiť akceleráciu v rozvoji týkajúceho sa ich života a kariéry.
Model GROW využíva štyri základné etapy koučovacieho procesu, ktoré majú svoju logiku
a plynule na seba nadväzujú podľa toho ako sa klient prepracováva k svojmu riešeniu či
k dosiahnutiu cieľa. Jednotlivé etapy procesu postupujú v poradí: 1. definovať cieľ (Goal), 2.
popísať súčasný stav, kde študent je, čo sa mu páči, respektíve nepáči (Reality), 3. vymedziť
riešenie, aké má možnosti, aké riziká môže očakávať (Options), 4. akčný plán, čo konkrétne
študent urobí (Will).
V oboch prípadoch je cieľom koučingu napomáhať k odstraňovaniu bariér, ktoré brzdia
rozvoj, čo napomáha plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote.
Supervízia
Cieľom supervízie je komplexná profesionálna pomoc pre príslušníkov rôznych profesijných
odborov, ktorá umožňuje reflektovať konanie pracovníkov a rozlíšiť užitočné a neužitočné
postupy (Matuška, 2005). Dnešné pojatie supervízie prekračuje úzke hranice
psychoterapeutických škôl a smerov. Nadobúda integratívny charakter. Predstavuje vzťah
medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, zámerom ktorého je vytvoriť zo supervidovaného
profesionála v pomáhajúcej profesii. Úlohou supervízie je rozvinúť kompetencie
supervidovaného, rozvoj úsudku a vlastností supervidovaného vo vzťahu k jeho
profesionálnej role a v dôsledku toho by mal byť schopný podporovať a aktivovať klientov
(Garrol, Tholstrupová, 2004).
Ak sa študenti zúčastňujú supervízie hodnotia svoju profesionálnu aktivitu najčastejšie
získanú z praxe a overujú zvolený postup vykonaného procesu.
Supervízia zameraná na človeka sa zaoberá tým, ako sú študenti schopní formovať vzťahy
s ostatnými. Ako môžu prehĺbiť empatické porozumenie, kým zostávajú kongruentnými
a súčasne ponúkajú nepodmienené pozitívne prijatie.
Významný moment supervízie spočíva v tom, že študentom pomáhajúcich profesií môže
poskytnúť podporu a stimuláciu a súčasne klientovi garantuje etickú profesionálnu prax.
Záver
Rozvoj sociálnych kompetencií pre efektivitu perspektívnych študentov pomáhajúcich
profesií prirodzene nie je „všemocným liekom“. Každopádne prostredníctvom zmienených
foriem pomoci: individuálneho poradenstva (psychoterapii), koučingu, kariérového
poradenstva, respektíve supervízie možno zlepšiť interpersonálne vzťahy, zefektívniť budúci
profesionálny výkon, zlepšiť duševnú hygienu študentov a súčasne podporiť budovanie ich
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stabilnej motivácie a tým predchádzať „syndrómu pomocníka“. Ak sa študenti
v pomáhajúcich profesiách vnímajú ako rozvíjajúci sa profesionáli, potom sa učia zvládnuť
primárne záťažové situácie či už vlastné, ako aj ich klientov, ako niečo, čo má svoj zmysel.
Vnímajú svoje povolanie ako intelektuálnu výzvu, vďaka ktorej môžu rásť a učiť sa niečomu
novému (Schmidbaeur, 2007).
...nielen môžeme,
ale dokonca musíme rozprávať,
ak nechceme ignorovať
podstatné faktory svojej duše.
(S. Freud)
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Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
– možnosti a perspektívy akademického poradenstva
Mgr. Michaela Palgutová
Kariérne centrum Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Na univerzitách je sústredený ohromný vzdelávací a poradenský potenciál. Vysoké školy
(vrátane UMB) by sa preto mali stať centrami celoživotného vzdelávania i poradenstva
v študijných odboroch, na ktoré sa zameriavajú. Spoločenskovedne orientovaná univerzita,
akou je Univerzita Mateja Bela, má pritom veľkú výhodu. Keďže má odborníkov na
andragogiku, psychológiu, pedagogiku, sociálnu prácu, právo, či manažment a pod., môže
účelne spájať poradenstvo a vzdelávanie. A teda v jej kompetencii je radiť jednotlivcom čo,
ako a kde študovať, ako postupovať po rebríčkoch kariéry, čím si doplniť svoj odborný profil,
ale aj realizovať vzdelávanie podľa vzdelávacích potrieb klientov (Kosová, 2008).
Z tohto dôvodu začalo Centrum pre celoživotné vzdelávanie (CCV) UMB v roku 2004
rozbiehať iniciatívu zavedenia systému a inštitucionálneho zabezpečenia kariérového
poradenstva na UMB a vypracovalo projekt v rámci Sektorového operačného programu
Ľudské zdroje výzva 3.3.A Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach s názvom
„Zavedenie systému rozvoja kariérneho poradenstva“. Počas dvoch rokov trvania projektu
sa podarilo v oblasti rozvoja kariérového poradenstva na UMB zrealizovať niektoré základné
aktivity:
- Analýza potrieb zamestnávateľov – jej cieľom bolo zistiť požiadavky zamestnávateľov na
vedomosti, zručnosti študentov absolventských ročníkov pred vstupom na trh práce.
Výstupom tejto aktivity bolo spracovanie výsledkov analýzy potrieb zamestnávateľov
a zistenie súčasného stavu kompetencií vysokoškolských študentov.
- Vypracovanie metodického manuálu (príručky) kariérového poradenstva – jej cieľom
bolo na základe informácií získaných z analýzy potrieb zamestnávateľov vypracovať
metodiku kariérového poradenstva pre kariérových poradcov, ale aj poskytnúť metodický
návod pre študentov pri hľadaní zamestnania a vlastnej osobnostnej orientácii.
- Návrh a realizácia vzdelávacieho kurzu pre cieľovú skupinu učiteľov – jeho cieľom bolo
preškoliť 14 učiteľov na kariérových poradcov, z ktorých štyria mali zostať poskytovať
služby kariérového poradenstva na UMB. Kurz bol realizovaný kombináciou prezenčnej
a dištančnej formy a realizovaný pod vedením štyroch externých lektorov. Kurz pozostával
zo 4 modulov: projektový manažment, koučing, ECDL a kariérové poradenstvo. Úspešní
absolventi získali osvedčenia o absolvovaní kurzu a certifikát ECDL.
- Odskúšanie metodiky kariérového poradenstva – metodika bola odskúšaná na 17
stredoškolských študentov tretích ročníkov metódou diagnostikovania a poradenstva
v oblasti výberu vysokej školy, resp. voliteľných predmetov v maturitnom ročníku. Na 34
študentoch UMB absolventských ročníkov sa metodika odskúšala formou poradenstva na
trhu práce a sprostredkovaní stáží.
- Vznik kancelárie kariérneho poradenstva – v roku 2008 bolo v rámci CCV UMB zriadené
Kariérne centrum UMB. V procese jeho konštituovania bola vypracovaná Metodická
príručka Kariérneho centra UMB a vytvorené portfólio služieb a model financovania KC
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UMB, ktoré má umožniť finančnú udržateľnosť po skončení finančnej pomoci ESF
(Georgievski, 2008).
V súčasnosti funguje Kariérne centrum UMB najmä vďaka podpore vedenia UMB a Centra
pre celoživotné vzdelávanie UMB. Aj keď s výraznou personálnou redukciou.
Poslaním Kariérneho centra UMB je podporiť študentov UMB v hľadaní, príprave a
sprostredkovaní ich budúcej kariéry. V zmysle tohto poslania je cieľom poskytovať
študentom UMB:
- podporu v rozpoznávaní vlastných potencialít a možností reálneho naplnenia v budúcej
práci študentov UMB,
- príležitosť zdokonaľovať zručnosti, ktoré môžu zvýšiť možnosti absolventov UMB nielen
na trhu práce,
- pomoc študentom UMB pri nadväzovaní kontaktov so zamestnávateľskými organizáciami,
ktoré ponúkajú zaujímavé pracovné príležitosti.
Ako sme už uviedli, v rámci projektu bol navrhnutý balík služieb kariérového poradenstva.
Návrh služieb bol zostavený na základe analýzy ponuky služieb kariérnych centier v zahraničí
a na základe následného prieskumu ich atraktívnosti medzi študentmi UMB. Služby
kariérového poradenstva sú pre študentov UMB bezplatné. Zhodnotenie aktuálneho stavu
zabezpečovaných služieb vo vzťahu k projektovým zámerom, ponúkame v nasledovnej
tabuľke:
Projektová vízia balíka služieb kariérového poradenstva
v Kariérnom centre UMB

Balík služieb poskytovaný
v súčasnosti

individuálne a tímové projekty - stáže



dobrovoľnícke aktivity



štúdium, brigády a odborné stáže na Slovensku i v zahraničí



konverzácie v cudzom jazyku



kariérové poradenstvo – individuálne konzultácie



workshopy – talent & vízia



odborné prednášky a semináre



treníngy na rozvoj zručností



podnikateľský plán a poradenstvo v podnikaní



analýza potrieb zamestnávateľov



ako napísať CV, motivačný list, ako zvládnuť pohovor



organizácia pracovných pohovorov



assessment a development centrá



trh pracovných príležitostí



prehľad aktuálnych pracovných ponúk



psychologické poradenstvo



Zdroj: upravené podľa Sitarčík, J. 2008. Poslanie a úlohy kariérového centra UMB v Banskej Bystrici
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Individuálne kariérové poradenstvo
Realizujeme prostredníctvom štandardizovaných diagnostických nástrojov a individuálnych
konzultácií. Cieľom je pomôcť odhaliť osobnostné predpoklady, preferenciu motívov želanej
práce a schopnosti študentov a tieto atribúty následne nasmerovať na určitý typ povolaní.
Súčasťou tejto služby je aj poskytnutie spätnej väzby na profesijné životopisy študentov.
Skupinové kariérové poradenstvo
Realizujeme prostredníctvom seminárov, tréningov a workshopov poradenského i
vzdelávacieho charakteru. Výhodou je využívanie skupinovej dynamiky a zhodnocovanie
podnetov na videnie seba i okolia z pohľadu ostatných účastníkov. Obsahové zameranie
skupinových poradenských a rozvojových aktivít pre študentov je pomerne rôznorodé:
- Ako písať životopis a motivačný list
- Ako zlepšiť svoje prezentačné zručnosti
- Ako uspieť na pracovnom pohovore
Workshop zážitkového kariérového poradenstva „Nájdi smer svojej budúcej kariéry“
Tento workshop vychádza z prístupu švajčiarskeho kariérového poradcu a kouča Thomasa
Dienera, ktorého základom je presvedčenie, že práca môže byť zábavná a môže mať niečo
spoločné so životným poslaním. Špecifikom tohto prístupu je hlavne práca s tzv. soft
faktormi, ako sú sny, priania, túžby, hodnoty, predstavivosť a kvality pri rozhodovaní sa v
otázkach kariéry a jej plánovania. Cieľom workshopu je naučiť účastníkov prostredníctvom
praktického vyskúšania zážitkových cvičení a techník zmapovať svoje kompetencie. Na ich
základe dostanú účastníci možnosť premýšľať o svojej budúcej kariére a nasmerovať ju do
oblastí, ktoré by ich napĺňali. Účastníci si na základe prežitého zostavia individuálny kariérový
plán.
Seminár „Začíname“
Cieľom tohto seminára je sprostredkovať študentom prvých ročníkov UMB informácie o
možnostiach, ktoré im univerzita ponúka a poskytnúť im akademické poradenstvo v procese
adaptovania sa na vysokoškolské prostredie. Motivovať študentov k aktívnemu prístupu
nielen k štúdiu, ale aj pri plánovaní svojej budúcej kariéry. Obsahovo sa zameriava na
oblasti: kariérové poradenstvo na univerzite, angažovanie sa na univerzite v rámci
študentských organizácií, študentských senátov i parlamentov, informovanie o mobilitách,
stážach, celouniverzitných podujatiach a voľnočasových aktivitách na univerzite. V zmysle
proaktívneho prístupu je zámerom Kariérneho centra UMB realizovať tento seminár ako
súčasť zápisov študentov prvých ročníkov I. stupňa štúdia v dennej forme.
Univerzitný veľtrh pracovných príležitostí – Univerzitný deň kariéry
Univerzitný deň kariéry (UDK) je pracovným a kariérnym veľtrhom pre študentov a čerstvých
absolventov UMB. Kariérne centrum ho organizuje od roku 2010 na Ekonomickej fakulte
UMB. Podujatie sa koná pod záštitou rektorky Dr.h.c. Prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. Jeho
cieľom je sprostredkovať kontakt študentom s potenciálnymi zamestnávateľmi a tak získať
aktuálne informácie o pracovných príležitostiach, absolventských programoch, odborných
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stážach a súťažiach. Zúčastnené spoločnosti sa prezentujú prostredníctvom výstavných
stánkov a participáciou na sprievodnom programe, ktorý pozostáva z prezentácií spoločností
a motivačných prednášok. Tento rok Kariérne centrum UMB pripravuje 4. ročník tohto
podujatia.
Newsletter pracovných príležitostí
Aktuálne ponuky o voľných pracovných miestach, graduate, trainee, internship programoch
a odborných stážach uverejňujeme na našej webovej stránke www.kc.umb.sk a na
fakultných vývesných tabuliach Kariérneho centra UMB.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pozostáva zo 6 fakúlt. V súčasnosti má cez 7800
študentov v dennej forme štúdia. Propagácia služieb kariérového poradenstva je z tohto
dôvodu veľmi náročná. Študenti, ktorí sa zaujímajú o dianie na univerzite a chodia
takpovediac z otvorenými očami, služby Kariérneho centra UMB poznajú a aktívne ich
využívajú. Stále je však mnoho študentov, ktorí nevedia o našej existencii a ponuke služieb.
Sprostredkovanie informácií prostredníctvom našej webovej stránky, stránok jednotlivých
fakúlt, iných sociálnych sietí, našich fakultných vývesných tabúľ, oznamov, či plagátov
plánovaných aktivít pravdepodobne nestačia. Tento fakt nás podnietil k organizovaniu
pravidelných informačných stretnutí zameraných na prezentovanie aktivít KC UMB i ponuky
pracovných príležitostí. Nevyhnutnosťou sa javí aj využívanie ďalších už existujúcich
univerzitných informačných systémov.
V zmysle skvalitnenia služieb KC UMB je potrebné vytvoriť technicko-organizačnú štruktúru
pre vyhľadávanie vhodných kandidátov na určitú pracovnú pozíciu. Z hľadiska zamerania
univerzity využiť jej personálne zabezpečenie pri tvorbe vzdelávacích programov určených
pre kariérových poradcov (učiteľov).
Jednou z možných ciest ako priblížiť a poukázať na potenciality kariérového poradenstva
študentom UMB je využiť práve špecifikum univerzity a implementovať predmet „Kariérové
poradenstvo“ do študijnej ponuky. Jeho obsahové zameranie tak môže smerovať ku
kultivácii samotného študenta a napomôcť mu rozpoznať perspektívne cesty osobnostného
rozvoja.
Kariérne centrum UMB sa usiluje o otvorenosť a flexibilitu voči potrebám študentov či
každého, kto má záujem využívať služby kariérového poradenstva. Na druhej strane v zmysle
chápania univerzity ako centra regionálneho rozvoja sa KC UMB snaží o nadväzovanie nových
partnerstiev so sférou praxe. Rovnako si uvedomujeme dôležitosť nadväzovania a
rozširovania spolupráce s univerzitnými akademickými funkcionármi, samotnými
vysokoškolskými učiteľmi a našimi študentmi, ktorým ponúkame možnosť absolvovania
odbornej praxe a dobrovoľníckej pracovnej činnosti. Naďalej pred nami stojí výzva rozširovať
a prehlbovať partnerskú spoluprácu s profesijnými združeniami, verejnými inštitúciami,
neziskovými organizáciami a vzájomnou osvetou propagovať podujatia, ktoré môžu byť
prínosom pre každého študenta.
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Vysokoškolské poradenství v České republice
Mgr. Magda Šustrová, Ing. et Mgr. Lenka Malinová,
Asociace vysokoškolských poradců ČR

Asociace vysokoškolských poradců (dále AVŠP) je dobrovolná, nevládní, nezisková, nezávislá
organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Jejími členy jsou akademičtí
pracovníci a další zaměstnanci, kteří na vysokých školách poskytují studijní, psychologické,
speciálně-pedagogické a profesní poradenství a další související služby studentům, zájemcům
o studium na vysoké škole a dalším klientům. AVŠP je právnickou osobou s celostátní
působností.
AVŠP byla založena 12. 5. 2007. Jejímu vzniku předcházela jednání u kulatých stolů, kterých
se účastnili zejména zástupci vysokoškolských poraden. Prvotním úkolem vůbec bylo zajistit
administrativně-technické záležitosti nutné pro rozběh asociace, jako například sestavení
stanov, zapracování připomínek MV ČR ke stanovám, založení občanského sdružení,
zpracování loga v české a anglické verzi, návrh a realizace webových stránek
(www.asociacevsp.cz), založení účtu a další.
26. 4. 2007 byla zvolena první Rada AVŠP s předsedkyní Mgr. Šárkou Karmazínovou
z Masarykovy univerzity. Její členové se významně podíleli na koncepci AVŠP a jejích činností
v následujících pěti letech. Po uplynutí funkčního období první Rady AVŠP byli 2. 10. 2012
zvoleni noví členové Rady, jejíž předsedkyní se stala Mgr. Magda Šustrová z Vysokého učení
technického v Brně.
Činnost AVŠP lze rozdělit do sekcí: studijní poradenství, psychologické poradenství,
speciálně-pedagogické poradenství, profesní/kariérové poradenství a celoživotního
vzdělávání.
V současné chvíli je evidováno 85 členů AVŠP, členský příspěvek na rok 2013 uhradila již
přibližně polovina.
Základními cíli AVŠP jsou:








prezentovat a prosazovat společné zájmy poradenských a dalších akademických
pracovníků, zabývajících se poradenstvím,
aplikace etických principů v poradenství,
podpora rozvoje a kvality studijního, psychologického, speciálního a profesního
poradenství, včetně dalších souvisejících poradenských a informačních služeb,
zapojování členů do regionálních, národních a mezinárodních projektů,
sdílení informací a zkušeností mezi členy,
rozvoj specifických forem poskytování poradenských služeb na VŠ,
podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání poradců a dalších akademických
pracovníků zabývajících se poradenstvím.

Současná rada AVŠP si stanovila dílčí cíle, které zahrnují vyváženou podporu všech oblastí VŠ
poradenství, vyhledávání a poskytování kvalitních informačních zdrojů včetně zahraničních a
ověřování a rozšiřování metod použitelných v rámci VŠ poradenství. Cílem je také zmapování
aktuálního stavu VŠ poradenství či rozšíření členské základny.
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Nejbližšími plánovanými výstupy jsou:





konference s mezinárodní účastí, která se bude konat 23. 10. a 24. 10. 2013 v Telči,
aktualizovaný adresář VŠ poraden, průzkum aktuálního stavu VŠ poraden,
newsletter vydávaný jednou za čtvrt roku
a odborné vzdělávání pro VŠ poradce (např. krizová intervence) či supervize pro VŠ
poradce.

V rámci činnosti AVŠP a díky aktivitám řady vysokých škol, které se staly řešiteli
centralizovaných rozvojových projektů MŠMT ČR, vznikly mnohé přínosné materiály a
aktivity pro vysokoškolské poradce. Jedním z nich je kupříkladu Etický kodex z roku 2010.
Byly uspořádány dvě konference v rozmezí dvou let. Realizovaly se odborné semináře jako
Setkání poradenských pracovníků VŠ na téma „Dyslexie“, Setkání poradenských pracovníků
VŠ na téma „Kvalita vztahu klient – poradce“, Skupinové případové supervize, Vzdělávání
v koučování. V rámci naplňování cílů AVŠP byla navázána spolupráce se zahraničními
asociacemi a dalšími organizacemi v ČR (spolupráce s Národním poradenským fórem,
Euroguidance, s ASSIPRO, italskou Asociací profesních poradců nebo nyní již zaniklou
Fedorou).
Bylo vydáno několik publikací, jako např. Koučem na vysoké škole - příručka pro
vysokoškolské poradce, Manuál VŠ profesního poradce - pracovní postupy, Jak dosáhnout
úspěšné propagace - manuál pro vysokoškolské poradce, Multikulturní poradenství na
vysokých školách v ČR (sbírka případových studií), Aktuální problémy vysokoškolského
poradenství – Trendy, metody, aktuální otázky. A také byl vyvinut evidenční systém pro
poradny www.vsporadna.cz, který nejen zajišťuje evidenci klientů a poradenských aktivit,
ale také umožňuje vytváření statistik.
V minulých letech se zástupkyně a zástupci AVŠP zúčastňovali pravidelných
jednání Národního poradenského fóra a jeho Koordinační skupiny (poradní orgán MŠMT ČR).
V této činnosti AVŠP nadále aktivně pokračuje (připomínky k návrhu Integrovaného systému
kariérového poradenství v ČR). AVŠP se také podílela na činnosti pracovní skupiny NAPIV VŠ, finance, která spolu s MŠMT formulovala strategie a nástroje podpory studentů se
zdravotním postižením a specifickými vzdělávacími potřebami.
Zájmy AVŠP
byly prosazovány na půdě NRZP ČR a UZS ČR.
K činnosti AVŠP patří samozřejmě vytváření a aktualizace webových stránek, vedení
databáze VŠ poraden a členů, zpracování výroční zprávy, administrativně technické
záležitosti (účetnictví apod.)
Jedním z významných úkolů AVŠP je sběr a aktualizace údajů o vysokoškolských poradnách
v ČR. V průběhu března 2013 byl proveden pilotní průzkum mezi 20 poradnami spolu
s aktualizací adresáře poraden, který bude sloužit jako podklad pro dotazníkové šetření v září
2013. Plánované dotazníkové šetření bude navazovat na průzkum realizovaný v rámci
rozvojovému projektu v roce 2008.
Níže jsou uvedena vybraná data vyplývající ze zmiňovaného průzkumu z roku 2008 - Analýza
poradenských pracovišť vysokých škol ČR 2008 (vyplnilo 36 poradenských center) propojená
s některými výstupy z kulatého stolu „Aktuální stav vysokoškolského poradenství v ČR aneb
kam dál?“ konaného v březnu roku 2013.
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Nejčastěji poskytovaným typem poradenství bylo poradenství psychologické a sociálně
psychologické (77 %), následované profesním poradenstvím (74 %) a studijním poradenstvím
pro studenty všech forem studia (66 %). Poradenství pro studenty se specifickými nároky na
studium bylo uváděno ve 46 %. Aktuální pilotní průzkum a informace z kulatého stolu ukazují
na zastoupení vyšší. Menší zastoupení mělo v roce 2008 poradenství duchovní a právní.
Cílovou skupinou poradenství byli v roce 2008 převážně studenti bakalářských a
magisterských programů (94%), studenti doktorských programů, zaměstnanci dané vysoké
školy (71 %) a absolventi (66 %) byli na dalších místech. Přibližně 50 % pracovišť mělo mezi
svými klienty zájemce o studium a studenty se specifickými potřebami. Z pilotního průzkumu
2013 je patrné, že tyto výsledky se změní, zejména ve prospěch uchazečů o studium a
studentů se specifickými potřebami.
V roce 2008 mírná většina poraden měla celouniverzitní charakter (54 %, tj. 19). Dalších 29 %
(tj. 10) pracovišť bylo fakultních, dvě jsou katedrální a jedno samostatné. Tři pracoviště
existují v rámci ústavů. Z průzkumu vyplynulo, že činnost poradenských center je nejčastěji
vymezena v dlouhodobých záměrech jejich zřizovatele (60 %) a v organizačních a vnitřních
řádech (54 %). Zmiňována je také ve výročních zprávách (46 %) či v jiných dokumentech (34
%), výsledky budou patrně podobné i v roce 2013.
Financování činnosti poraden bylo zajišťováno především z grantových prostředků (60 %) a z
pevně stanovených částí rozpočtu příslušné vysoké školy (43 %). Na samofinancování bylo
založeno hospodaření 17 % (tj. 6) pracovišť. Další pracoviště byla financována jinak. Je
otázkou, jak financování pozměnila situace s rozvojovými projekty MŠMT, které skončily
v roce 2012.
Výsledky průzkumu 2008 ukázaly, že nejčastěji pracují v poradnách na pozicích kmenových
poradců (tj. na celý pracovní úvazek obvykle bez pedagogického úvazku) informační
pracovníci, a ovšem také administrativní pracovníci. Jako interní (tj. interní pracovníci
poradny, kteří mají zároveň pedagogický úvazek na dané vysoké škole) i externí (tj.
pracovníci zaměstnaní na částečný úvazek v poradně, kteří nejsou pedagogickými nebo
administrativními pracovníky dané vysoké školy) poradci jsou ve vysokoškolských poradnách
nejčastěji zaměstnáni psychologové. Letošní dotazování poraden nasvědčuje, že počet
poradců se navyšuje, kupříkladu na UPOL v Centru pomoci handicapovaným je 9 internistů.
Týká se to i externích pracovníků (bylo uváděno rozmezí 3 až 8 osob).
Z rozhovorů se zástupci poraden také vyplývá, že poptávka po službách většinou nepřevyšuje
nabídku a počet studentů využívajících služeb se mezi jednotlivými poradnami liší. Rozmezí
počtu klientů poradenských pracovišť je široké: od 50 osob do 2000 osob. Některé poradny
přesná čísla neevidují. Vysokoškolské poradenství prošlo za posledních let řadou změn a je
zde snaha o jeho další rozvoj a v neposlední řadě upevnění jeho postavení na půdě univerzit i
MŠMT ČR.
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Paralelné workshopy: Ukážky metód využívaných v kariérovom poradenstve
Workshop 1

Metóda CH-Q: model kariérového programu pre identifikáciu
a rozvoj kompetencií
Mgr. Lenka Beková,
Euroguidance centrum, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

V rámci workshopu bola bližšie priblížená metóda CH-Q, ktorej cieľom je ďalší individuálny
rozvoj mládeže a dospelých vo vzdelávaní a kariére. Workshop sme viedli spolu s Mgr.
Kateřinou Haškovou z Euroguidance centra ČR, DZS. Osvetlili sme si ako prebieha proces
mapovania základných kvalít, ako vyzerá štruktúra kariérového programu CH-Q, aké
nástroje, resp. cvičenia možno využiť a ako ďalej plánovať rozvoj.
CH-Q je skratkou pre „SCHweizerische Qualifikationprogramm zur Berufslaufbahn“
(Švajčiarsky kariérový kvalifikačný program), metóda teda pochádza zo Švajčiarska, kde je
uplatňovaná už od roku 1993. Vo Švajčiarsku je CH-Q implementované aj do systému
vzdelávania a uznávaný zamestnávateľmi. S metódou sa pracuje v Holandsku,
Rakúsku, Luxembursku, Litve a Českej republike (občianske združenie Centrum kompetencí www.centrumkompetenci.cz). Na Slovensku sa uskutočnil zatiaľ jeden tréning (1. úroveň z
celkových štyroch úrovní) v roku 2011.
Ciele a zameranie CH-Q možno kategorizovať aj na základe cieľových skupín:
a)
b)
c)

príprava študentov na odborné vzdelávanie,
kariérové plánovanie/ re-orientácia (dospelí na trhu práce),
príprava na zhodnotenie a uznanie vedomostí a zručností získaných aj mimo
formálneho vzdelávania (dospelí na trhu práce).

CH-Q je určené ľuďom, ktorí:




majú záujem spraviť podstatný pokrok v zmapovaní vlastných kompetencií s cieľom
(novo) definovať svoju kvalifikáciu či naplánovať svoje smerovanie;
hľadajú nástroj, ktorý umožňuje popísať výsledky predchádzajúceho učenia –
formálneho, neformálneho i informálneho;
sa chcú dozvedieť viac o tejto metóde a o portfóliu, či majú záujem stať sa školiteľom
CH-Q.

Metóda pristupuje k človeku holisticky, nenahliada na kariéru a profesijnú identitu ako na
samostatné zložky života, avšak snaží sa o prepojenie všetkých oblastí, v ktorých sa človek
pohybuje (práca, vzdelávanie, voľný čas, rodina a pod.). V rámci procesu mapovania
a preskúmavania kompetencií a kvalít sa CH-Q zameriava na kultúrne, všeobecné i odborné
vzdelávanie, ale aj neformálne vzdelávanie, popr. informálne učenie a vzťahuje sa
k rozličným kompetenciám (profesionálne, sociálne a kompetencie pre riadenie vlastného
života a pod.). U klientov sa tým podporuje profesionálna flexibilita, mobilita
a uvedomovanie si existencie prenositeľných zručností. Metóda tiež podporuje rozvoj
sebaponímania, posilňuje uvedomenie si osobných kvalít, hodnôt a motívov v širšej
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perspektíve a povedomie o vlastných možnostiach, ale aj plánovanie a riadenie vlastného
života.
Medzi techniky a cvičenia, ktoré CH-Q využíva, patria: cvičenia mapujúce dôležité udalosti
z minulosti, osobné výkony, vlastné charakteristiky, hodnoty, schopnosti, kompetencie
a ašpirácie, vrátane kreatívnych techník (maľovanie, koláž, písanie, ...), využívané sú aj
spätné väzby, formulácie cieľov a krokov k ich dosiahnutiu, tvorba akčného plánu (podľa
S.M.A.R.T. kritérií) a pod. Výstupom CH-Q je akčný plán a portfólio, ktoré obsahuje
a zachytáva prehľad kľúčových kompetencií a kvalít, vzdelanie a pracovné i mimopracovné
skúsenosti a reflexie. Formát portfólia je známy najmä v umeleckej sfére (umelci si vytvárajú
portfólio vlastnej tvorby), či ako portfólio služieb rôznych organizácií, v zahraničí si však
portfólio vytvárajú (aj pod vedením odborníka, či elektronicky) ľudia, ktorí si hľadajú
zamestnanie, žiadajú o prijatie na univerzitu/vysokú školu či do odborného výcviku, prípadne
na tréning/školenie. Používanie portfólia podporuje celoživotné vzdelávanie. Prílohy
k portfóliu v rámci CH-Q tvoria rôzne záznamy, materiály a produkty, ktoré podporujú a
potvrdzujú kompetencie v konkrétnych oblastiach. Portfólio môže obsahovať:
 Formálne podklady: Diplomy, certifikáty, potvrdenia o účasti, splnené študijné/pracovné
úlohy...
 Neformálne podklady: referencie na Vás od iných osôb, certifikáty z voľnočasových
aktivít, video záznamy, fotografie...
 Reflexie: sebahodnotenie výsledkov dokladujúcich kompetentnosť zvládať kľúčové úlohy
(ako napr. činnosti v konkrétnych prac. situáciách)
CH-Q slúži na sebapoznanie a budovanie sebavedomia a pozitívneho sebaobrazu, umožňuje
byť viac osobný a kreatívny s cieľom rozvíjať a prezentovať svoje zručnosti, znalosti, projekty
a skúsenosti.
Tréningy, ktoré vedú lektori certifikovaní v metóde CH-Q, sú šité špecificky na mieru cieľovej
skupiny.
Odporúčaná literatúra:
Euroguidance the Netherlands (2011). Sustainable Self Management of Life and Career
Competences. Dostupné na:
www.euroguidance.nl/uploads/Sustainable%20self%20management_WEB_2012020615041
7.pdf
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Workshop 2

KARIÉROVÉ PORADENSTVO „NAVIGÁCIA PRI HĽADANÍ POVOLANIA“
Mgr. Eva Uhríková, Navigácia v povolaní, s.r.o.
Práve pre ľudí, ktorí nemajú „jednoduché“ predpoklady nájsť si zamestnanie je čoraz
dôležitejšie vidieť svoje šance a sily. Tie sa nachádzajú často v celkom nečakaných oblastiach.
Za deficitmi sa skrývajú často zdroje. Na ich objavenie je potrebné aj určité nastavenie či
pohľad a, samozrejme, aj metodika, ako s ním pracovať.
Základným presvedčením zážitkového prístupu, ktorý vytvoril švajčiarsky kariérový poradca
Thomas Diener je, že práca môže byť zábavná, môže mať niečo spoločné s životným
povolaním či poslaním a nemala by sa redukovať len na kritéria fungovania a výkonu. K tomu
potrebujeme odvahu, podporu ľudí a tvorivé zaobchádzanie s existujúci pracovnými
štruktúrami. Navigácia pri hľadaní povolania v otázkach kariéry a plánovania života prihliada
aj na „soft“ faktory, ako sú sny, priania, túžby, hodnoty, „volanie“ a predstavivosť. Využíva
najmä zážitkové techniky procesorientovanej psychológie a psychodrámy, tiež niektoré
ďalšie metódy psychológických smerov a koučingu.
Navigácia pri hľadaní povolania je riadený proces identifikácie najvhodnejšieho povolania
zodpovedajúceho povahe človeka, osobnostným charakteristikám a osobným motivačným
preferenciám.
Inovatívny zážitkový prístup využívajúci prácu s vnútornými kvalitami a schopnosťami
jednotlivca, jeho životnými snami a cieľmi. Snahou je objaviť tvorivý potenciál a skryté
zdroje, zladiť záujmy jednotlivca s potrebami trhu práce. Využíva popri klasických metódach
vedeného rozhovoru aj kreatívny spôsob narábania s pohybom, priestorom a pocitmi
s cieľom nájsť správne povolanie, v ktorom sa každý môže stať samým sebou. Pri práci sa
využívajú sny a túžby človeka ako zdroj motivácie a životnej energie. Aj „slabé“ stránky
osobnosti sa učíme vnímať ako výhodu v správnych situáciách.
Tento interaktívny zážitkový prístup je možné využiť pri smerovaní človeka a vytváraní jeho
keriérnych plánov počas pracovného procesu a v štádiách zmien. Účinný spôsob aj pri
procesoch talent manažmentu, reštrukturalizácie personálneho obsadenia a outplacementu
pri odchode zamestnancov.
Popri objektívnych psychodiagnostických metódach sa „navigácia pri hľadaní povolania“ ako
zážitkový prístup zameriava na imaginatívne techniky, metódy výmeny rolí, prácu s priestrom
a predmetmi, vychádza z na proces orientovanej psychológie a psychodrámy.
HĽADÁ SPOJENIE MEDZI TÝMITO DVOMA REALITAMI?
Môj skutočný potenciál
Osobné fantázie o mojom potenciáli
Osobné fantázie o svete práce
Kolektívne presvedčenia o svete práce
Čo si moje okolie (môj šéf, rodina, sociálne prostredie atď..) myslí o mojom potenciáli
Realita sveta práce
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POPIS FÁZ TVORIVÉHO PROCESU
1 FÁZA - inkubácia („sedenie na vajciach“) – je často spojená s pocitmi bezmocnosti
Na psychologickej úrovni je to chvíľa, kedy si uvedomíme, že staré už nefunguje, že naša
vnútorná dynamika sa zastavila. Je to obdobie, v ktorom je pre nás čoraz ťažšie sa motivovať,
keďže v našich predstavách o budúcnosti a myšlienkach už nesídli radosť. Staré už nefunguje
a nové ešte nie je v dohľade. Možno si to už dlhšie uvedomujete, ale potlačili ste to,
vzdorovito ste sa vrhli do práce či osobných projektov a pokúšali ste sa rozptyľovať
všemožnými aktivitami. Je to moment, kedy si priznáte, že to už ďalej takto nejde, chvíľa
vedomého pohľadu na to, čo je.
Vo fáze stiahnutia sa sedíme takpovediac na vajciach a dumáme. Svet okolo nás, ktorí kričí
po akcii a zábave alebo slúži efektívnosti a zameraniu na cieľ, je našou nevedomosťou
a nečinnosťou iritovaný. Temnota bola zatlačená do zakázanej komory a na starostlivo
zamknutých dverách stojí: Pozor, neotvárať: Nebezpečenstvo depresie! Preto je v súčasnosti
pre nás ťažké tento stav vnímať ako prvý krok v tvorivom procese nového zorientovania sa.
2 FÁZA – inšpirácia – je spojená s predstavivosťou a tvorivosťou
Keď sa melanchólia z prvej fázy dostatočne dlho spracuje, vyjasní sa temnota a uvoľní miesto
inšpirácii. Teraz sa začínajú vynárať obrazy, ktoré sa dotýkajú hlboko nášho bytia. Ste
fascinovaní novými perspektívami a nápadmi, kreatívnymi možnosťami.
3 FÁZA – realizácia – fáza aktivity, realizovanie ideí
Tu vás inšpirujúci obraz rozhýbe k aktivite. Teraz stojíte opäť oboma nohami pevne na zemi
a konáte. V tento fáze je dôležitá schopnosť vedieť kreatívne zaobchádzať s konfliktami
(vnútornými aj vonkajšími). Tu je namieste aj expertné poradenstvo.
FLOZOFIA PRÍSTUPU – KAŽDÝ Z NÁS SNÍVA SEN O JEDNOTE MEDZI ŽIVOTOM A PRÁCOU
(5 úrovní spokojnosti s prácou – kde sa nachádzame a kde sa chceme dostať?)
„1-hviezdičková práca“- „Prežívam svoju prácu a pracujem aby som prežil.“ Nie je to žiadna
hanba. Všetci sa môžeme dostať do situácií, v ktorých sme nútení prijať najbližšie sa
ponúkajúcu prácu, aby sme zarobili na naše prežitie. Niekedy je aj obdobie, keď začíname
v novej práci, obzvlášť namáhavé. Prvé dni len prežívame, neskôr nám začne práca robiť
radosť.
„2-hviezdičková práca“ – „Zariadil som sa - mám prácu a skutočný život je počas dovolenky“.
Tu končí väčšina ľudí. Samozrejme sa môžeme zariadiť lepšie alebo horšie. No aj u ľudí, ktorí
sa zariadili dobre, je háčik: Nevedia si často ani predstaviť, že práca by mohla byť aj niečo iné,
než nevyhnutné zlo.
„3-hviezdičková práca“ – „Robím si svoju prácu celkom dobre a mám ju viac menej rád“. Tu
už ide viac o kvalitu: Takíto ľudia sú naozaj dobrí v tom, čo robia, a baví ich to. Ak patríte
k tejto kategórii, ste v hornej tretine trhu práce.
„4-hviezdičková činnosť“ – „Moja práca a osobnosť sú prepojené. Rastiem do nej aj vďaka
nej.“ Tu sa práca stáva životným umením. Činnosť už nesúvisí len s vašimi schopnosťami
a záľubami. Vystupuje do popredia vaša jedinečná podstata a vaša osobnosť rastie s výzvami.
Kultiváciu činnosti či remesla k životnému umeniu môžeme pozorovať vo všetkých kultúrach
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aj dobách. Vo všeobecnosti však u našich oficiálnych vzdelaní a individuálnych rozhodnutí
o životnom smerovaní táto hodnota jednoznačne zaostáva.
„5 hviezdičkový život“ – „Robím to, čo som. Nepociťujem to často ani ako prácu.“ Tu už
vlastne nejde ani o „prácu“. Stala sa súčasťou osobnosti. Nie je rozdiel medzi prácou
a neprácou, jednoducho žijeme. (Keby sme sa spýtali jablone, či je ťažké rodiť jablká, tak by
sa asi čudovala. Jabloň nebude „produkciu“ jabĺk prežívať ako prácu. Ich plodenie je
jednoducho prirodzeným vyjadrením jej bytia. Ale ak by sa s námahou a bez nejakého
väčšieho úspechu pokúšala vyrábať broskyne, mala by určite pocit ťažkej driny.)
NA KOĽKO HVIEZDIČIEK OHODNOTÍTE SVOJU PRÁCU, SVOJE POVOLANIE??
INTERAKTÍVNE CVIČENIE NA WORKSHOPE:
Vrcholový zážitok
Cieľ: Prehĺbiť spojenie s vaším potenciálom a naučiť sa vnímať kľúčovú kvalitu, ktorú
potrebujeme v práci i živote
1) Spomeň si na nejaký vrcholový zážitok, situáciu spokojnosti a vrcholového šťastia.
2) Skús si ho znovu premietnuť pred očami
3) Skoncentruj sa teraz na pocit v tele, ktorý si mal/la počas toho zážitku. Čo cítiš? Aké iné
pocity máš ako „zvyčajne“? Kde v tele je tento pocit najsilnejší? Akú má kvalitu?
4) Skús tento telesný pocit popísať.
5) Ak by si mohol/la tento pocit vyjadriť ako pohyb alebo sochu (tvojím telom), ako by to
vyzeralo?
6) Skús sa dostať do toho pohybu či sochy a vnímať ešte hlbšie, čo sa v tebe deje.
7) Skús pritom vnímať esenciu tejto kvality?
8) Akému životnému štýlu by táto kvalita zodpovedala?
9) Ak by bol tento životný štýl dôležitou súčasťou tvojho života, čo by to znamenalo pre:
a) spôsob, akým prijímaš rozhodnutia?
b) spôsob, akým sa správaš vo vzťahoch?
c) spôsob, akým pracuješ?
d) miesto, na ktorom pracuješ?
(Cvičenie zo str. 177 knihy Thomasa Dienera: Esencia práce, 2007)
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Workshop 3

Kariérové poradenstvo vo francúzskom prístupe bilancie kompetencií
Mgr. Tomáš Šprlák, BKS Úspech; FECBOP

Kariérové poradenstvo v prístupe bilancie kompetencií vo Francúzsku je plodom širokého
sociálneho dialógu medzi vládou, odbormi a združeniami zamestnávateľom ohľadom
koncepcie celoživotného vzdelávania s koreňmi v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho
storočia. Ako taký sa teda vyznačuje určitými špecifikami, jednak čo sa týka systémového
zastrešenia, riadenia a financovania systému, ale aj z pohľadu samotnej metodológie.
Bilancia kompetencií mala od svojho vzniku ambíciu byť široko prospešným nástrojom nielen
pre riadenie individuálnej kariéry, ale aj pre efektívnejšiu komunikáciu medzi situáciou na
trhom práce, ekonomickou sférou, vzdelávacími inštitúciami atď. Najvýraznejším a z tejto
historickej reality priamo vyplývajúcim metodologickým dôsledkom je práve dôraz na prácu
s kompetenciami – kompetencie sa stávajú spoločným jazykom, ktorým je umožnená
komunikácia medzi spomínanými aktérmi systému celoživotného vzdelávania vo Francúzsku.
Kľúčovým príspevkom pre klienta je ale zvyšovanie zamestnateľnosti a rozvoj zručností pre
riadenie vlastnej profesnej dráhy.
Práca s kompetenciami
o nasledovné aspekty:

v kariérovom

poradenstve

umožňuje

obohatenie

procesu

1.

Vedie klienta k reflexii o vlastných pracovných a mimopracovných skúsenostiach

2.

Umožňuje štrukturácia
a zrozumiteľnosť

3.

Pomáha klientovi vypracovať presvedčivú argumentáciu ohľadom nadobudnutých
kompetencií pre lepšie umiestnenie na práce

4.

Prispieva k lepšiemu pochopeniu nárokov zamestnávateľov na kandidátov a tým aj k
lepšej orientácii klienta na trhu práce

5.

Prispieva k identifikácii “kariérneho kapitálu”, “burn-out kompetencií” a “potenciálových
kompetencií” vo vypracovávaní alternatívnych kariérnych projektov

nadobudnutých

kompetencií

a ich

lepšiu

čitateľnosť

Z hľadiska vymedzenia pojmu kompetencia sa z hľadiska poradenstva dáva prednosť
intuitívnym definíciám pred vedecky precíznymi, prípadne psychometrickými vymedzeniami.
Pojem kompetencia je v poradenskom procese možné používať ako mnohorozmerný
konglomerát nadobudnutých faktorov na strane jedinca, ktoré prispievajú k efektívnemu
vykonávaniu špecifickej úlohy v danej organizácii. Z hľadiska štruktúry kompetencie je možné
použiť jednoduché a didakticky účinné modely, v ktorých môžeme rozlíšiť:
-

kognitívnu zložku (knowledge, savoir), do ktorej spadajú nadobudnuté procedurálne
alebo deklaratívne vedomosti
funkčnú zložku (skills, savoir-faire), do ktorej spadajú zručnosti, úkony, činnosti
sociálnu zložku (behaviorálnu, savoir-être), do ktorej môžeme zaradiť nadobudnuté
jemné zručnosti, motivácie, hodnoty, postoje, sociálne role vyžadované určitou
pracovnou pozíciou atď.
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-

Metakompetencie, ktoré svojím obsahom v podstate zodpovedajú schopnostiam
a zručnostiam pre riadenie vlastnej kariéry

Pri práci s kompetenciami je dávaný dôraz najmä na pedagogickú stránku poradenského
procesu – sústreďujeme sa okrem iného na to, aby si klient osvojil určitý spôsob vnímania
samého seba cez zodpovedajúcu profesnú rolu a dokázal následne adekvátne odpovedať na
očakávania zamestnávateľov. Klienta vedieme pomocou rôznych nástrojov k tomu, aby
analyzoval svoje životné skúsenosti cez optiku nadobudnutých vedomostí, zručností,
postojov a osobných kvalít. Nepriamym produktom tejto práce je úplnejší a pozitívnejší
profesný sebaobraz klienta a zvýšené sebavedomie.
Čo sa týka konkrétnych spôsobov práce s kompetenciami, sú používané intuitívne
a transparentné nástroje a postupy, ktoré jednak umožňujú dostať na povrch a formulovať
kompetencie klienta a v ďalšej fáze im dať určitý logický rámec. Tento rámec môže
nadobúdať rôzne formy v závislosti na očakávaniach a potrebách klienta, dôležité je dbať na
jeho zrozumiteľnosť a užitočnosť vo vzťahu k cieľom poradenského procesu.
Ako nástroj par excellence je používané kompetenčné portfólio, ktoré plní funkciu kariérnej
pamäti, pomáha valorizovať skúsenosť klienta a v rámci riadenia kariérneho pohybu môže
byť nástrojom dlhodobého riadenia kariéry presahujúcej dobu trvania poradenskej práce. Vo
svojej forme vedie klienta k zaznamenávaniu, triedeniu, analýze, syntéze a hodnoteniu
vlastných skúseností. Môže mať podobu osobnej zložky, používané sú aj elektronické verzie.
Dôležitejšie než forma je pedagogická zrozumiteľnosť a poradenský proces, ktorý vypĺňanie
portfólia nutne sprevádza. V ňom klienta poradca vedie od jednoduchého prerozprávania
faktov (napr. typického pracovného dňa), ku formulovaniu jeho osobného vstupu do
pracovného procesu (jazykom kompetencií), identifikácii vplyvu práce na konkrétnom poste
na klienta (v zmysle nadobudnutých znalostí, zručností, postojov), ako aj k explicitácii
„metakompetencií“ (vo forme adaptačných kompetencií, sebapoznania, riadenia vlastnej
profesnej dráhy, ...). Pri tejto náročnej práci je možné si pomôcť napríklad vytváraním
stromových grafov pre jednotlivé pracovné skúsenosti (s hierarchiou pracovná pozícia –>
kľúčové zodpovednosti –> pracovné aktivity –> kompetencie), prípadne využitím
zoznamov/kartičiek kompetencií, z ktorých si klient vyberá tie, ktoré sú relevantné pre jeho
skúsenosť.
Čo sa týka štrukturácie a formalizácie klientových kompetencií do určitého logického rámca,
ponúka sa niekoľko možných a viac menej sofistikovaných spôsobov. Kompetencie môžeme
hierarchizovať (napr. identifikovať 5 najvýraznejších profesných kompetencií, 5
najvýraznejších osobných kompetencií a pod.), triediť do kategórií relatívne širokých (napr.
prenosné a neprenosné), založených na mobilizovaných osobných zdrojoch (kompetencie
v oblasti kreativity, komunikácie, reflexie...) alebo profesných oblastiach (jazykové,
technické, počítačové, organizačné, ...). Prípadne je možné použiť akúkoľvek inú viac menej
špecifickú štruktúru, ktorá je prínosná pre klienta a ktorá prispieva k cieľom, ktoré boli na
začiatku poradenského procesu stanovené. Je možné sa opierať už o existujúce sústavy,
ktoré pracujú s pojmom kompetencia (napr. register kompetencií z Národnej sústavy
povolaní), čo prispieva k tomu, aby sme zasadili poradenský proces a kariérny plán klienta do
širšieho vzdelávacieho alebo socio-ekonomického rámca (napr. vznikajúci systém uznávania
výsledkov predchádzajúceho učenia).
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Analýza kompetencií v kariérovom poradenstve má samozrejme svoje limity – osvedčuje sa
najmä v poradenstve v službách zamestnanosti alebo pri práci so špecifickými skupinami
(napr. osoby staršie než 50 rokov v rámci valorizácie nadobudnutých skúseností). Výsledky
tejto práce sú tiež relatívne zaujímavejšie v prostredí, v ktorom je zavedený systém
uznávania a validácie výsledkov informálneho učenia sa a kde je celoživotné vzdelávanie
prístupné širokému publiku kandidátov - čo zatiaľ nie je úplne realita našich končín. Napriek
tomu môže byť logika „bilancie kompetencií“ zaujímavým obohatením kariérového
poradenstva, najmä z hľadiska pozitívneho dopadu na sebaobraz klienta a na rozvoj zručností
pre riadenie profesnej dráhy.
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PRÍLOHA 1

Medzinárodné kompetencie pre praktikov
v oblasti študijného a profesijného poradenstva

Deklarácia o kvalifikačných štandardoch poradcov28
Deklarácia bola schválená Valným zhromaždením IAEVG vo Warwicku, Anglicko, 5. augusta
1999.
V mnohých krajinách je možné nájsť národné požiadavky na odbornú prípravu, ďalšie
vzdelávanie a supervíziu poradcov. V súčasnosti pre kariérových poradcov neexistujú žiadne
relevantné medzinárodne uznávané štandardy.
V Poslaní IAEVG sa deklaruje, že IAEVG by sa mala „zasadzovať za to, aby všetkým občanom
mohol poskytnúť študijné a profesijné poradenstvo kompetentný a akreditovaný odborník“
a IAEVG by preto mala „odporučiť základnú odbornú prípravu a ďalšiu kvalifikáciu, ktorú by
mali mať všetci poradcovia v oblasti študijného a profesijného poradenstva“.
Aj v Etických štandardoch IAEVG sa hovorí o potrebe osobitných kvalifikačných štandardov
a za etickú zodpovednosť sa považuje:
 že členovia IAEVG sú si vedomí toho, akú kvalifikáciu majú mať a čo sa očakáva od
kompetentných praktikov v oblasti služieb študijného a profesijného poradenstva
pokiaľ ide o ich odbornú prípravu, a informujú o tom správcov týchto služieb,
zákonodarcov a ďalších a
 že členovia IAEVG získajú iniciálne odborné vzdelanie a budú pokračovať v procese
kontinuálneho vzdelávania sa v oblastiach poznatkov a zručností potrebných pre
kvalifikovaný a kompetentný výkon povolania poradcu v oblasti študijného
a profesijného poradenstva.

 Ďalej, členovia IAEVG sú zodpovední za sledovanie a udržiavanie svojich odborných
kompetencií a periodické absolvovanie odborného vzdelávania tak, aby boli schopní
poskytovať kompetentné služby klientom z kultúrne diverzifikovaného prostredia a aby
mohli efektívne využívať nové teórie a intervenčné techniky, počítačové aplikácie
a procesy hodnotenia.
28

Z anglických originálov „Declaration of Counsellor Qualification Standards” a „International Competencies
for Educational and Vocational Guidance Practitioners“ preložili Štefan Grajcár a Lenka Beková, SAAIC –
Euroguidance centrum; dostupné na stránke IAEVG, www.iaevg.org, príp. na
http://crccanada.org/crc/files/iaevg/Competencies-English.pdf.
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Odvolávajúc sa na požiadavky stanovené v Poslaní IAEVG a v Etických štandardoch, Výkonný
výbor IAEVG predkladá Valnému zhromaždeniu návrh na ustanovenie výboru, ktorý by
vypracoval takéto štandardy kvality, pričom by zohľadnil, že


rozvoj sociálnych a ekonomických podmienok a kultúrnych hodnôt je rozmanitý
v jednotlivých krajinách a je potrebné ich poznať a reflektovať;



pre rôzne cieľové skupiny a rôzne poradenské úlohy sa vyžaduje rôzna kvalifikácia
(vyučovanie kariérovej výchovy, individuálne poradenstvo, poradenstvo pre
študentov, multikulturálne skupiny, osoby so zdravotným postihnutím alebo
znevýhodnené osoby, starší ľudia);



základná kvalifikácia kariérových poradcov by mala spájať aspekty kariérového
plánovania s prvkami, ktoré sa objavujú na trhu práce;



osobitné úlohy a funkcie vyžadujú osobitnú odbornú prípravu v takých oblastiach
ako: poradenské techniky; kariérové informácie, informácie o možnostiach
vzdelávania a uplatnenia na trhu práce; techniky hodnotenia a posudzovania
zručností, schopností, vlôh, záujmov, hodnôt a osobnosti; techniky posudzovania
potrieb; počítačové a internetové systémy poradenstva; organizovanie programov
kariérového rozvoja; nácvik techník hľadania pracovných príležitostí; budovanie
väzieb s komunitnými organizáciami; PR techniky zamerané na propagáciu aktivít
a služieb v oblasti kariérového vývinu;



v mnohých krajinách ďalší špecialisti (psychológovia, sociológovia, sociálni pracovníci
a ďalší) pracujú ako poradcovia a svoju kvalifikáciu si musia doplniť o relevantné
kompetencie.

Medzinárodné štandardy sú stále viac dôležité nielen preto, že transparentnosť a otvorenie
hraníc medzi krajinami výrazne uľahčujú mobilitu osôb za vzdelávaním a zamestnaním, ale aj
kvôli tomu, že on-line kariérové poradenstvo je možné poskytovať aj naprieč hraníc
jednotlivých krajín.
Valné zhromaždenie IAEVG deklaruje naliehavú potrebu medzinárodne uznaných
kvalifikačných štandardov, a preto ustanovuje komisiu zloženú zo zástupcov z rôznych
regiónov, ktorá má pripraviť návrh takýchto štandardov.
Vytvorením takýchto Kvalifikačných štandardov poradcov IAEVG chce zabezpečiť kvalitu
poskytovaných služieb kariérového poradenstva a tiež proces profesionalizácie v rôznych
krajinách podľa úrovne rozvoja poradenských služieb.
Výkonný výbor by mal nominovať a zvolávať členov komisie pre vypracovanie Kvalifikačných
štandardov poradcov, prijať a monitorovať ich návrh a predložiť ho najbližšiemu Valnému
zhromaždeniu.
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Medzinárodné kompetencie
pre praktikov v oblasti študijného a profesijného poradenstva
schválené Valným zhromaždením Medzinárodnej asociácie
pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG), Bern, 4. september 2003

Rámec kompetencií
Základné kompetencie
C1 Demonštrovať primerané etické správanie a profesionálny výkon pri plnení úloh
a povinností
C2 Demonštrovať obhajovanie a vedenie v prístupe k riešeniu problémov klientov v oblasti
vzdelávania, kariérového vývinu a osobnosti
C3 Demonštrovať uvedomovanie si a rešpektovanie kultúrnych rozdielností klientov
v záujme efektívneho vzájomného pôsobenia
C4 Integrovať teóriu a výskum do praxe v profesijnej orientácii, kariérovom vývine,
poradenstve a konzultáciách
C5 Zručnosti
navrhovať,
implementovať
a hodnotiť
programy
profesijnej
orientácie, poradenstva a intervencií+
C6 Demonštrovať uvedomovanie si svojich vlastných schopností a obmedzení
C7 Schopnosť efektívne komunikovať s kolegami alebo klientmi, používajúc primeranú
úroveň jazyka
C8 Poznanie aktuálnych informácií o trendoch v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
zamestnanosti, trhu práce a sociálnych vecí
C9 Sociálna a medzikultúrna citlivosť
C10 Zručnosti efektívne spolupracovať v tíme odborníkov
C11 Demonštrovať znalosti v oblasti celoživotného kariérového vývinu

Špecializované kompetencie
Hodnotenie: Analýza charakteristík a potrieb príslušnej skupiny, pre ktorú je program
určený, a tiež kontextu, do ktorého sú včlenené, vrátane všetkých zainteresovaných aktérov.
Cieľom je integrovať a vyhodnocovať údaje z dotazníkov, testov, rozhovorov, škál a ďalších
techník, ktoré merajú schopnosti, vlohy, bariéry, životné roly, záujmy, osobnosť, hodnoty,
postoje, školské výkony, zručnosti a ďalšie relevantné informácie. Táto špecializácia zahŕňa
príbuznú, ale rozdielnu kompetenciu interpretovať testy, teda vysvetliť klientovi výsledky
hodnotenia a ich implikácie.
1.1. Na základe rôznych hodnotiacich nástrojov a techník presne a vyčerpávajúco pojmovo
vymedziť a diagnostikovať potreby klienta
1.2. Údaje vyplývajúce z hodnotenia používať zodpovedajúco a primerane situácii
1.3. Identifikovať situácie vyžadujúce odporúčanie na špecializované služby
1.4. Uľahčiť efektívne odporúčanie prostredníctvom iniciovania kontaktov medzi
odporúčanými zdrojmi a jednotlivcami
1.5. Udržiavať aktuálne zoznamy odporúčaných zdrojov
1.
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1.6. Uskutočňovať hodnotenie potrieb klientov relevantne k ich kontextu
2. Orientácia v oblasti vzdelávania: Pomáhať jednotlivcom pri výbere kurzov, tvorbe
vzdelávacích plánov, prekonávaní ťažkostí pri učení sa, príprave na postsekundárne
vzdelávanie a vstupe na trh práce. Orientácia v oblasti vzdelávania v protiklade
k poradenstvu, ktoré sa robí s jednotlivcami alebo malými skupinami, sa často uskutočňuje
vo veľkých skupinách.
2.1. Demonštrovať záujem o potenciál študentov a zručnosti, ktoré majú umožniť jeho
využitie
2.2. Viesť jednotlivcov a skupiny študentov k tomu, aby si vypracovávali plány vzdelávania
2.3. Pomáhať študentom v procese rozhodovania
2.4. Pomáhať študentom zlepšiť si úroveň uvedomovania si seba samých
2.5. Pomáhať študentom pri výbere vzdelávacích programov
2.6. Pomáhať študentom pri prekonávaní ťažkostí pri učení sa
2.7. Motivovať študentov a pomáhať im zúčastňovať sa na medzinárodných výmenných
programoch
2.8. Konzultovať s rodičmi pokroky a vývoj v oblasti vzdelávania ich detí
2.9. Pomáhať učiteľom zlepšovať metodiku vyučovania
2.10. Pomáhať učiteľom implementovať študijnú a profesijnú orientáciu do učebných osnov
Kariérový vývin: Podpora postojov, presvedčení a kompetencií, ktoré uľahčujú zvládanie
úloh profesijného vývinu, schopnosť plánovať a prispôsobovať sa tranzíciám pracovných rol
v priebehu celého života. Zvyčajne využíva vývinový model.
3.1. Znalosť otázok súvisiacich s kariérovým vývinom a dynamikou súvisiaceho správania
3.2. Demonštrovať znalosť príslušných legislatívnych faktorov a ich implikácií pre kariérový
vývin
3.3. Plánovať, navrhovať a implementovať programy a intervencie celoživotného
kariérového vývinu
3.4. Znalosť modelov rozhodovania a tranzícií potrebných na prípravu a plánovanie
tranzitných období: prechod zo školy do práce, zmeny kariéry, odchod do dôchodku,
prepustenie zo zamestnania, znižovanie počtu pracovníkov
3.5. Identifikácia faktorov, ktoré ovplyvňujú kariérový vývin (rodina, priatelia, možnosti
v oblasti vzdelávania, finančné možnosti) a tendenčné postoje (ktoré stereotypne
posudzujú druhých podľa pohlavia, rasy, veku a kultúry) pri prijímaní kariérových
rozhodnutí
3.6. Pomáhať jednotlivcom pri stanovovaní si cieľov, identifikovaní stratégií na ich
dosahovanie, priebežnom prehodnocovaní ich cieľov, hodnôt, záujmov a kariérových
rozhodnutí
3.7. Poznať celoštátne a miestne služby alebo agentúry, kam možno klientov odporučiť
v otázkach súvisiacich s ich pracovným uplatnením, finančnou alebo sociálnou
situáciou a osobnými problémami
3.8. Znalosť materiálov z oblasti kariérového plánovania, počítačových informačných
systémov, internetu a ďalších zdrojov
3.9. Zručnosti primerane využívať tieto zdroje a techniky kariérového vývinu
3.10. Zručnosti využívať zdroje na rozvoj kariérového vývinu určené na uspokojovanie
potrieb špecifických skupín (migranti, etnické skupiny, rizikové skupiny populácie)
3.11. Pomáhať klientom pri tvorbe projektu svojej kariéry a života
3.
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Poradenstvo: Podnecovať sebareflexiu na ujasňovanie si self-konceptu, identifikáciu
možností, prijímanie rozhodnutí a riešenie ťažkostí.
4.1. Porozumieť hlavným faktorom, ktoré sa vzťahujú k osobnostnému vývinu klientov
a dynamike ich individuálneho správania
4.2. Demonštrovať empatiu, rešpekt a konštruktívny vzťah ku klientovi
4.3. Používať techniky individuálneho poradenstva
4.4. Používať techniky skupinového poradenstva
4.5. Reagovať na potreby ohrozených študentov
4.6. Pomáhať klientom pri:
4.6.1. Prevencii osobnostných problémov
4.6.2. Osobnostnom vývine
4.6.3. Riešení osobnostných problémov
4.6.4. Prijímaní rozhodnutí
4.6.5. Pohlavnej identite
4.6.6. Sociálnych zručnostiach
4.6.7. Zdravotnej výchove
4.6.8. Využívaní voľného času
4.7. Pomáhať klientom pri vypracovávaní osobných životných plánov
4.8. Identifikácia a odporúčanie prípadov na iné špecializované služby
4.

5. Informačný manažment: Zbierať, organizovať, udržiavať a šíriť informácie relevantné pre
príležitosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, povolaní a zamestnaní; viesť klientov pri
ich efektívnom využívaní.
5.1. Znalosť legislatívy týkajúcej sa vzdelávania, odbornej prípravy a práce na miestnej,
národnej a medzinárodnej úrovni
5.2. Znalosť ekvivalencie diplomov a odborných kvalifikácií získaných v rôznych krajinách
5.3. Zhromažďovať, organizovať, šíriť a poskytovať aktuálne informácie v oblasti kariéry,
vzdelávania a osobného / sociálneho rozvoja o:
5.3.1. Vzdelávaní a odbornej príprave
5.3.2. Povolaniach
5.3.3. Pracovných príležitostiach
5.3.4. Iné (zdravie, voľný čas...)
5.4. Využívať informačné technológie s cieľom poskytovať informácie o vzdelávaní a
povolaniach (databázy, počítačové vzdelávacie programy a programy profesijnej
orientácie, internet)
5.5. Pomôcť klientom pristupovať ku a využívať informácie o vzdelávaní a povolaniach
zmysluplne
6. Konzultácia a koordinácia: Poskytovať a zabezpečovať informácie, profesijnú orientáciu
a odborne radiť rodičom, učiteľom, pracovníkom školskej správy a zamestnávateľom, ktorí
chcú facilitovať pokrok v oblasti vzdelávania a kariérový rozvoj svojich zverencov.
Organizovať a riadiť personál škôl a komunitných pracovníkov pri vytváraní zdrojov a
odporúčaní pre študentov vzhľadom na programy, služby a siete.
6.1. Konzultovať s rodičmi, učiteľmi, tútormi, sociálnymi pracovníkmi, pracovníkmi školskej
správy a ďalšími zástupcami, pre zlepšenie ich práce so študentmi
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6.2. Demonštrovať interpersonálne zručnosti potrebné pre vytvorenie a udržanie vzťahov,
cieľov a vyžadovaných zmien správania v rámci konzultačného procesu
6.3. Demonštrovať schopnosti pri práci s organizáciami (univerzity, podniky, miestna správa
a ďalšie inštitúcie)
6.4. Interpretovať a vysvetľovať pojmy a nové informácie efektívne
6.5. Koordinovať školských a komunitných pracovníkov pri zhromažďovaní zdrojov pre
študentov
6.6. Využívať účinný proces odporúčaní pri podporovaní študentov a ostatných, aby
využívali špeciálne programy, služby a siete
6.7. Zručnosti koordinovať a podnecovať kreativitu študentov pri vytváraní vlastných
programov a plánov (štúdia a práce)
6.8. Zručnosti budovať si dobrú povesť ako profesionál
7. Výskum a hodnotenie: Skúmať otázky týkajúce sa profesijnej orientácie a poradenstva,
ako napríklad procesov učenia sa, profesionálneho správania a jeho vývoja, hodnôt, atď.
Skúmať efektívnosť intervencií.
7.1. Znalosť výskumných metodík, techník zberu dát a analýzy
7.2. Podporovať výskumné projekty súvisiace s profesijnou orientáciou a poradenstvom
7.3. Využívať prezentačné metódy oboznamovania s výsledkami výskumu
7.4. Interpretovať výsledky výskumu
7.5. Integrovať výsledky výskumu do praxe profesijnej orientácie a poradenstva
7.6. Hodnotiť programy a intervencie, uplatňovať aktuálne techniky a modely evaluačných
programov
7.7. Oboznamovať sa s aktuálnymi výsledkami vedeckých výskumov
8. Manažment programov a služieb: Navrhovať, implementovať, supervidovať a
vyhodnocovať intervencie vzhľadom na napĺňanie potrieb cieľovej skupiny populácie.
8.1. Identifikovať cieľové skupiny populácie
8.2. Uskutočniť analýzu potrieb
8.3. Inventár zdrojov týkajúcich sa plánovania a implementácie programu
8.4. Znalosť relevantnej a aktuálnej literatúry, trendov a problémov
8.5. Podporovať povedomie verejnosti o programoch a službách
8.6. Manažovať (navrhovať, implementovať, supervidovať) programy a intervencie
8.7. Hodnotiť účinnosť intervencií
8.8. Používať výsledky k zefektívneniu programu odporučením na inštitucionálne zlepšenia
8.9. Zručnosti organizovať a riadiť služby vzdelávania, poradenstva a profesijnej orientácie a
umiestňovania
8.10. Manažovať a supervidovať personál
8.11. Podporovať rozvoj zamestnancov
9. Podpora a rozvoj komunity: Podporovať spoluprácu medzi partnermi v rámci komunity pri
posudzovaní potrieb ľudského kapitálu a komunity, rovnako ako rozvíjať plány vzhľadom na
ciele komunity v oblasti hospodárstva, sociálnych vecí, vzdelávania a zamestnanosti.
9.1. Zručnosti rozvíjať vzťahy s kľúčovými partnermi v rámci komunity
9.2. Uskutočňovať analýzu ľudských a materiálnych zdrojov.
9.3. Uskutočňovať analýzu potrieb komunity
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9.4. Pracovať s komunitou tak, aby boli efektívne využité zdroje k napĺňaniu potrieb
9.5. Pracovať s komunitou tak, aby boli rozvíjané, implementované a vyhodnocované akčné
plány vzhľadom na ciele v oblasti hospodárstva, sociálnych vecí, vzdelávania a
zamestnanosti
9.6. Pracovať s lokálnymi, národnými a medzinárodnými sieťami pre získavanie zdrojov
v oblasti študijného a profesijného poradenstva (napr. IAEVG)
10. Umiestňovanie. Podporovať jednotlivcov v ich úsilí o získanie pracovných pozícií
nácvikom zručností pri hľadaní zamestnania a vytváraní pracovných príležitostí.
10.1. Podporovať klientov pri stratégiách vyhľadávania pracovných miest
10.2. Používať internet v procese hľadania zamestnania
10.3. Prezentovať klientom pracovné príležitosti a facilitovať výber vhodného pracovného
uplatnenia
10.4. Spolupracovať so zamestnávateľmi a poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy
k získaniu informácií o možnostiach, ktoré ponúkajú
10.5. Konzultovať s tvorcami politík
10.6. Následne sledovať návrhy na umiestnenie
10.7. Párovať jednotlivcov s konkrétnymi voľnými miestami v oblasti práce, vzdelávania
alebo odbornej prípravy
10.8. Podporovať klientov pri udržaní ich zamestnanosti
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PRÍLOHA 2

Konferencia „Vzdelávanie kariérových poradcov“
Nitra, 29. - 30. apríl 2013
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa
Euroguidance centrum Slovensko, SAAIC

1. deň, 29. 4. (11:00-17:00)
10:30-11:00 Registrácia
11:00-11:10 Otvorenie
11:10-12:10 Vzdelávanie kariérových poradcov v Európe; Prof. Dr. Bernd-Joachim Ertelt,
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Mannheim, Nemecko
12:10-12:30

Spôsobilosti pre kariérové poradenstvo v EÚ a USA: podnety pre vzdelávanie
kariérových poradcov na Slovensku; Doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., Prešovská
univerzita, Prešov

12:30-13:00 Poradenský systém v Českej republike; Mgr. Kateřina Hašková, Euroguidance
centrum Česká republika, DZS, Praha
Vývoj vzdělávání kariérových poradců v České republice; Mgr. Lenka
Hloušková, PhD., Masarykova Univerzita, Brno, ČR
13:00-14:30 Obed
14:30-14:50 Poradenský systém a vzdelávanie kariérových poradcov v Slovenskej
republike; PhDr. Štefan Grajcár, Euroguidance centrum SR, SAAIC
14:50-15:10 Analýza vzdelávacích potrieb a štandard povolania (špecializácie) –
východisko pri tvorbe vzdelávacieho programu pre kariérových poradcov;
PhDr.

Darina

Lepeňová,

Výskumný

ústav

detskej

psychológie

a

patopsychológie
15:10-15:30 Trendy a vývoj v oblasti kariérového poradenstva – nové vedomosti,
zručnosti, schopnosti a kompetencie pre kvalifikáciu kariérových poradcov v
európskom kontexte; Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD., Slovenská technická
univerzita
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15:30-16:00 Vzdelávanie kariérových poradcov na Univerzite Konštantína Filozofa;
Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa
16:00- 17:00

Panelová diskusia

17:00

Ukončenie prvého dňa

2. deň, 30. 4. (9:00-13:00)

8:30-9:00

Registrácia

9:00-9:10

Otvorenie

9:10-11:10

Tematická sekcia: Služby kariérového poradenstva na pôde vysokých škôl
- Kariérové poradenstvo pre študentov a absolventov vysokých škôl; Mgr. Daniel
Markovič, PhD., Katolícka Univerzita, Ružomberok
- Poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; PhDr. Anna
Janovská, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- Centrum poradenských služieb na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre;
PaedDr. Ivana Gallová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - možnosti a
perspektívy akademického poradenstva; Mgr. Michaela Palgutová, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Vysokoškolské

poradenství

v České

republice;

Mgr.

Magda

Šustrová,

predsedkyňa Asociace vysokoškolských poradců ČR; Institut celoživotního
vzdělávání, Vysoké učení technické v Brně

Diskusia
11:10-11:30 Prestávka
11:30-13:00 Paralelné workshopy: Ukážky metód využívaných v kariérovom poradenstve
1) Metóda CH-Q: model kariérového programu pre identifikáciu a rozvoj
kompetencií;

Mgr.

Lenka

Beková,

Euroguidance

centrum

SR,

SAAIC;

Mgr. Kateřina Hašková, Euroguidance centrum Česká republika, DZS
2) Navigácia v povolaní: zážitkové kariérové poradenstvo; PaedDr. Marta Zaťková,
Univerzita Konštantína Filozofa; Mgr. Eva Uhríková, Navigácia v povolaní, s.r.o.
3) Bilančná

diagnostika

kompetencií

(Bilan

de

poradenstvo založené na mapovaní kompetencií;

Mgr. Tomáš Šprlák, BKS Úspech ; FECBOP
13:00

Ukončenie
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PRÍLOHA 3
Zoznam účastníkov
medzinárodnej odbornej konferencie „Vzdelávanie kariérových poradcov“,
Nitra, 29. – 30. 4. 2013
PhDr.

Ágoštonová Judita

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lučenec

Mgr.

Alžbetkinová Martina

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Malacky

Mgr.

Asztalošová Anna

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Revúca

Mgr.

Auxtová Lucia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mgr.

Balková Zora

ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

Mgr.

Bartošová Emília

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo

Mgr.

Beková Lenka

Euroguidance centrum, SAAIC, Bratislava

Mgr.

Beťková Jana

Mgr. Jana Beťková - Vzdelávanie a poradenstvo, Prešov
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov

Mgr.

Brokešová Anna
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Mgr.

Cellengová Silvia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Veľký Krtíš

Mgr.

Čemanová Silvia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec

Mgr.
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Mgr.

Čierna Marianna

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Veľký Krtíš

Mgr.
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Stredná odborná škola, Dvory nad Žitavou

Ing.
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Euroguidance centrum, SAAIC, Bratislava

Mgr.
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Asociácia výchovných poradcov, Levice

Mgr.
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov

Mgr.

Drobňáková Martina

Katolícka Univerzita, Ružomberok

JUDr.
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PhDr.
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