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O tomto modulu
Modul „Kariérové poradenství a trh práce“ je určen kariérovým poradcům a dalším praktikům,
kteří se vědomě či nevědomě dostávají do pozice kariérového poradce. Mezi tyto praktiky patří
lektoři, konzultanti, trenéři, instruktoři, administrátoři kurzů, informační a marketingoví
pracovníci institucí vzdělávající dospělé atd. Cílem modulu je rozvoj a podpora dovedností vedení
a strukturování poradenského procesu s klienty, kteří usilují o nalezení či změnu zaměstnání
nebo uvažují o volbě či změně kariérní dráhy. Modul přibližuje zejména poradenský přístup
orientovaný na řešení, jehož využitím lze u mnohých klientů zefektivnit a zkvalitnit přípravu
individuálního kariérového plánu. Současně se kariérový poradce naučí, jak při poradenské práci
s klienty efektivně pracovat s informacemi o trhu práce a o dalším vzdělávání.
Modul je členěn do několika kapitol. První kapitola zasazuje modul do kontextu kariérového
poradenství. Dalších šest kapitol (2. – 7.) je věnováno popisu procesu kariérového poradenství
a jeho etap. Osmá kapitola shrnuje hlavní faktory ovlivňující proces kariérového poradenství a
jeho kvalitu. Na konci kapitol (2. – 8.) jsou zadány různé úkoly k úvaze, k reflexi a k vypracování.
Pět úloh, které jsou označeny symbolem
, je potřeba vypracovat a zaslat na e-mail
freibergova@nvf.cz před konáním prezenční výuky. Modul také obsahuje pokyny pro úspěšné
ukončení modulu, témata pro zpracování závěrečné práce, doporučenou a použitou literaturu.
Modul „Kariérové poradenství a trh práce“ není v žádném případě možno zaměňovat s kurzem
specificky zaměřeným na poradenskou psychologii či na výcvik poradenských sociálních
dovedností, kterým by poradce měl bezesporu projít. Pro absolvování tohoto modulu není
podmínkou vysokoškolské vzdělání.

Výsledky učení / Learning outcomes
Absolvent modulu bude schopen:
- strukturovat poradenský proces do jednotlivých etap a kroků poradenského procesu,
- v praxi používat přístup kariérového poradenství, který je orientován na řešení,
- pracovat s klientem na sestavení kariérového plánu a podporovat klienta při jeho
implementaci,
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-

efektivně podporovat klienty při řešení jejich kariérových situací a posilovat u nich
dovednosti pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy (CMS),
vést klienty k přebírání zodpovědnosti za sebe samé a za jejich profesní a kariérní dráhu,
vyhledávat informace o trhu práce a o dalším vzdělávání a vést klienty k jejich
samostatnému vyhledávání a práci s nimi.

1 Úvod – kariérové poradenství a trh práce
Souhrn kapitoly
V kapitole jsou představeny základní definice kariérového poradenství.
Definic kariérového poradenství existuje celá řada. Materiál OECD “Analýza strategií kariérového
poradenství“ (Career Guidance Policy Review) je definuje jako „služby a aktivity zaměřené na
pomoc jednotlivcům libovolného věku a v jakékoli fázi jejich života při výběru vzdělávací
a profesní dráhy“.1
Tato definice rovněž zahrnuje zpřístupňování informací o trhu práce a o vzdělávacích
příležitostech a jejich předáváním klientům, kteří je potřebují. Kariérové poradenství pomáhá
lidem odkrývat a ujasňovat si cíle a přání, uvědomovat si zájmy, osobnostní vlastnosti, potřeby,
silné a slabé stránky (rozumět sobě samému), ozřejmovat kompetence, schopnosti a dovednosti
a slaďovat je s možnostmi vzdělání a uplatnění na trhu práce.
Kariérové poradenství je v podstatě jediným preventivním a velmi významným nástrojem
nezaměstnanosti, je nástrojem a zdrojem pomoci klientům při hledání pracovního uplatnění.2
Poradenství je chápáno především jako soubor činností, ve kterém formou dialogu a vyjednávání
1

2

OECD - European Commission. Career Guidance: A handbook for policy makers. Paříž: OECD/European
Commission, 2004, s. 10., In: Hansen, Ellen: Kariérové poradenství, Příručka pro země s nízkými
a středními příjmy, Dům zahraničních služeb MŠMT, Praha 2007
Ve veřejných službách zaměstnanosti je kariérové poradenství nástrojem aktivní politiky
zaměstnanosti, která je cílena zejména na slaďování nabídky a poptávky na trhu práce a na dosažení
co nejvyšší zaměstnanosti. V této své roli má i další rozměr. Vedle pomoci je nástrojem represe vůči
uchazečům o zaměstnání, kteří neplní své povinnosti vyplývající z evidence na Úřadu práce. Tuto roli
kariérového poradenství však necháváme stranou. Poradci veřejných služeb zaměstnanosti jsou pro ni
proškolováni zvlášť.
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poradce pomáhá klientovi orientovat se v jeho současné situaci, udělat si představu o svém
budoucím pracovním i osobním životě, promyslet si životní a pracovní cíle a cesty k jejich
naplnění.
Poradenství je formou pomoci, vedení, aktivizace, rozšiřování kompetencí atd., je aktivním,
aktivizujícím a proaktivním nástrojem, neboť rozvíjí u klientů sklon a postoj k akci, k úsilí o aktivní
ovlivňování budoucnosti úzce související s pracovním uplatněním. Kariérové poradenství má také
významnou edukační roli. U klientů rozvíjí dovednost sebehodnocení, sebepoznání a posiluje
schopnost řídit svou vlastní profesní a vzdělávací dráhu (career management skills, CMS).
Kariérové poradenství je jedním z mnoha druhů odborného poradenství a jako všechna ostatní
poradenství se odehrává ve vzájemném kontaktu a dialogu kariérového poradce a klienta.
Poradce vede klienta k samostatnému, aktivnímu a tvůrčímu přístupu při řešení jeho životních
situací a přebírání zodpovědnosti za učiněná rozhodnutí. Poradenský proces se přitom vyznačuje
vzájemným mezilidským respektem poradce a klienta a poradce respektuje volby a rozhodnutí
učiněná klientem.

Otázky k sebereflexi a zamyšlení (1)

Otázky
a úkoly

1) Vypište alespoň pět definic kariérového poradenství z publikací
Evropské komise, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,
CEDEFOP atd., a zamyslete se nad tím, v čem se liší. Mezi základní
dokumenty patří:
a) Memorandum o celoživotním učení z roku 1999
b) Rezoluce Rady Evropské unie z roku 2004: Posilování politik,
systémů a praxe celoživotního poradenství v Evropě
c) Rezoluce Rady Evropské unie z roku 2008: Zlepšení integrace
celoživotního poradenství do strategií celoživotního učení
d) ELGPN Glosář
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2 Proces kariérového poradenství
Souhrn kapitoly
Kapitola přibližuje poradenský proces, jeho etapy a kroky a témata, kterými se kariérové
poradenství zabývá. Představuje dva základní přístupy používané v poradenské praxi: klasický
poradenský proces orientovaný na problém a přístup orientovaný na řešení, které vzájemně
porovnává.
Iniciačním bodem poradenského procesu je okamžik, kdy si klient uvědomí potřebu poradenské
pomoci a obrátí se na poradce se svou žádostí „Chci se poradit ...“ „Potřebuji pomoc ...“. Tato
žádost je nejprve nezávazná, závaznou se stává po vzájemné dohodě, ke které dochází
prostřednictvím komunikace a interakce mezi poradcem a klientem (nebo skupinou klientů).
Tato komunikace a interakce je jádrem poradenského procesu a je primárně zaměřená na
témata, se kterými klient přichází. Postupným vyjednáváním krystalizují potřeby klienta a návrhy
na jejich uspokojení (viz obr. č. 1).
Vzájemnou komunikací a interakcí se mezi klientem a poradcem formuje poradenský vztah, který
ovlivňuje průběh poradenského procesu. Oba aktéři poradenského procesu, poradce i klient, si
vytvářejí určitou představu o svém protějšku. Zatímco u kariérového poradce se předpokládá
zkušenost podpořená specifickým zaškolením, pro mnohé klienty je kontakt s kariérovým
poradcem nepříjemnou, nezvyklou situací, zvláště pokud je způsobena ztrátou zaměstnání. Na
poradci je překonání této bariéry a vytvoření důvěrné a bezpečné atmosféry pro vzájemnou
spolupráci.3

3

SVOBODA, J. Poradenský dialog. Vedení poradenského rozhovoru a poradenské skupiny. 1. vydání.
Triton. Praha. 2012. ISBN 978-80-7387-590-9.
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Obrázek č. 1: Schéma průběhu poradenského procesu

Klientovo
přání řešit
svou aktuální
situaci

Žádost o
poradenskou
pomoc =>
objednávka
poradenské služby

Nezávazná
konzultace

Dojednání
zakázky na
základě potřeb
klienta

Realizace
zakázky
saturace
potřeb

Poradce vede klienta, poskytuje mu poradenskou pomoc, podporu a informace. Svým přístupem
se klienta snaží aktivizovat a motivovat k převzetí zodpovědnosti za současnou situaci a volbu
jejího řešení. Poradce přináší potřebné a relevantní informace ke klientově současné situaci,
navrhuje mu ke zvážení různé aspekty potenciálního řešení. Poskytuje klientovi „pomoc ke
svépomoci“. S využitím různým nástrojů (rozhovor, diagnostika) spolu diskutují, vyjednávají
a vyhodnocují, co vše je potřeba k dosažení cíle naplánovat a vykonat. Hodnotí se, co která
varianta řešení klientovy situace může přinést a způsobit. Hodnotí se také změny, které může
řešení vyvolat.
V případě kariérového poradenství poskytovaného v oblasti zaměstnanosti je východiskem ze
stávající situace (cílem) obvykle jedna z následujících možností nebo jejich kombinace:
 hledání zaměstnání: nalezení volného pracovního místa, změna zaměstnání, změna
povolání / profese, získání praxe atd.,
 další profesní / odborný rozvoj pro zlepšení zaměstnatelnosti: další vzdělávání,
rekvalifikace, zvýšení kvalifikace, uznání výsledků neformálního vzdělávání atd.,
 podpora zahájení podnikání: zahájení samostatné výdělečné činnosti, založení podniku,
společnosti, firmy atd.,

pracovní rehabilitace: zjištění pozitivní pracovní rekomandace pro osoby se zdravotním
postižením pro jejich další pracovní uplatnění atd., 4

4

FREIBERGOVÁ, Z. Metodika poradenského procesu realizovaného s klienty na Úřadu práce České
republiky. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Praha. 2013. 63 str.
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odstranění bariér znesnadňujících získání a udržení zaměstnání zdravotního a/nebo
sociálního charakteru (např. alkoholismus, drogová závislost, bezdomovectví, dluhy,
narušená psychická rovnováha, poruchy chování, nespolehlivost, agresivita).
Z pohledu klienta je poradenský proces dán čtyřmi základními kruhy otázek, které se týkají jeho
současné situace: kdo jsem, k jakému cíli směřuji, jaké jsou možnosti se k tomuto cíli dopracovat
a co pro dosažení svého cíle musím udělat (viz obr. č. 2).
Tato čtyři témata, která dávají směr poradenskému procesu a vymezují jeho etapy, kroky
a postupy, shrnuli Law a Watts5 pod zkratku DOTS. Pracují s kategoriemi sebeuvědomění,
vnímání příležitostí, rozhodování a učení se změnám.

Obrázek č. 2: Poradenský proces z pohledu klienta
Kdo jsem?

Co pro dosažení cíle musím
udělat? Jak si s tím poradím?

Kde jsem a
kam směřuji?

Jak se ke kýženému cíli
dostanu?

Variabilita jednotlivých etap a kroků poradenského procesu je přitom značná. Odráží různorodost
problémů a situací, se kterými klienti přicházejí, ale také stupeň jejich připravenosti danou
situaci řešit, šíři a dimenzi složitosti této situace. Sled a rozsah etap a kroků se těmto
proměnným flexibilně přizpůsobuje a zohledňuje je - např. zda přicházející klient ví, co hledá
nebo je zcela nerozhodnutý, zda potřebuje pouze informaci, nebo komplexní odbornou podporu
pro získání zaměstnání.6 Zvolený sled etap a kroků poradenského procesu je zcela na rozhodnutí
5

6

LAW, B., WATTS A. G. The dots analysis. National Institute for Careers Education and Counselling. The
Career-Learning NETWORK. 2003.
LAW, B., WATTS, A. G. Schools, Careers and Community. A Study of Some Approaches to Careers
Education in Schools. London: Church Information Office. 1997.
MOHAUPT, Z., FREIBERGOVÁ, Z., PENCOVÁ, M. Metodika poradenské práce pro DPV. Projekt
Informačně poradenský systém. Gradua Cegos. Praha. 2008.
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poradce a na jeho zvážení, jaký přístup, etapy a kroky zvolí po posouzení konkrétní klientovy
zakázky a kontextu jeho výchozí situace.
Stejně variabilní je i způsob vedení poradenského procesu. Může se zaměřovat převážně na
problém nebo na řešení. Oba přístupy vedou k popisu potřeb, ale rozdílnými cestami. Každý
z přístupů má své výhody a úskalí.
Poradenský proces zaměřený na problém je běžnější, klasický. Detailněji pracuje se současnou
situací klienta a hledá důvody, které vedly k tomu, že se klient v současné situaci ocitl.
Problémovou situaci se snaží co nejvíce zmapovat a popsat, včetně bariér, které brání ve změně
situace. Na základě této depistáže poradce odvozuje klientovy potřeby a navrhuje způsob jejich
uspokojení včetně možných alternativ. Nevýhodou tohoto přístupu je sběr velkého objemu dat
a zdlouhavá identifikace potřeb (viz obr. č. 3).

Obrázek č. 3: Schematické
orientovaného na problém

znázornění

klasického

průběhu

poradenského

procesu

1) Zahájení
8) Vyhodnocení

2) Zjištění výchozího
situace, sběr informací

3) Posouzení současného stavu
a bariér

7) Realizace

6) Výběr řešení a
plánování postupu

4) Stanovení cílů
5) Posouzení
alternativ

Poradenský přístup orientovaný na řešení současné klientovy situace vychází z představ klienta
o budoucím pracovním uplatnění, zkoumá možnosti a bariéry a hledá realistický způsob řešení
a cesty, jak jej dosáhnout. Základem tohoto přístupu je zjišťování, kam klient směřuje, kde se
vidí za pár nebo více měsíců. V diskusi poradce s klientem společně vyjednávají zejména
objektivnost představy (vize budoucnosti, která se nazývá žádoucí stav), její soulad s možnostmi
9
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a omezeními klienta, ale i se situací a vývojem trhu práce a zdrojů, které má klient k dispozici.7
Poradce se v zásadě obejde bez detailní znalosti výchozí situace klienta a důvodů, které tuto
situaci způsobily.
Zatloukal argumentuje, že pro řešení potřeby není nutné znát detaily současného stavu, protože
řešení a současný stav jsou dvě různé věci. Poukazuje na metaforu Shazera, že řešení obvykle
nevychází ze současného stavu, jen musí „být klíčem“ dané situace:8
Klient stojí před pomyslnými zamčenými dveřmi, za nimiž ho čeká spokojený život. Pokud si chce
dveře otevřít, pak nepotřebuje dopodrobna zkoumat zámek (z jakého je kovu, jestli má
ochrannou vložku ...), ale především potřebuje najít klíč, který do něj pasuje. Zámek je problém,
potřeba je otevření dveří, klíč je řešení.
Poradenský přístup orientovaný na řešení9 lze strukturovat do pěti etap, které jsou popsány
v následujících subkapitolách 3-8 (viz obr. č. 4):

7

8

9

-

zahájení a navázání kontaktu: klient přichází se svou žádostí o poradenskou pomoc /
objednávkou poradenské služby; poradce zvažuje, zda objednávku přijme a vyjednávají
spolu podmínky,

-

specifikace zakázky: poradce s klientem analyzují současnou situaci klienta, identifikují
žádoucí stav (vizi situace klienta po ukončení poradenské pomoci), potřeby a možnosti
jejich saturace; výstupem je konkretizovaná zakázka,

-

plán naplnění potřeb: na základě konkretizované zakázky poradce s klientem spolu
sestavují harmonogram saturace potřeb,

-

realizace plánu: realizace je plně v režii klienta, poradce zaujímá roli, na které se
dohodnou (žádná nebo plná podpora ze strany poradce),

ZATLOUKAL, L., HAVLÍK, M., ŠOTOLA, J., DOLEČEK, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci
poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81-92.
DE SHAZER, S. Klúče k riešeniu v krátkej terapii. Trenčín: Galanta, 1993. IN: ZATLOUKAL, L., HAVLÍK, M.,
ŠOTOLA, J., DOLEČEK, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z
hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81-92.
ZATLOUKAL, L., HAVLÍK, M., ŠOTOLA, J., DOLEČEK, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci
poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81-92.
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-

kontrola realizace plánu a stanovení dalšího postupu: pokud je součástí zakázky, klient
podává zpětnou vazbu o svých úspěších, neúspěších, překážkách a komplikacích při
plnění plánu.

Uvedené pořadí jednotlivých etap je pouze informativní či spíše didaktické. Nezřídka se stává, že
se poradenský proces vrací k předchozím krokům či přeskakuje nerelevantní činnosti, protože to
tak aktuální situace a potřeby klienta vyžadují. K ukončování poradenského procesu dochází
v ideálním případě v okamžiku, kdy klient získá představu o možném řešení své situace.10
V opačném případě může být proces ukončen v kterékoli fázi vývoje, aniž je žádoucí situace
dosaženo. Poradce rozhodnutí o ukončení spolupráce ze strany klienta respektuje. Délka
poradenského procesu je zcela individuální, odvíjí se od potřeb, možností a schopnosti klienta
a od disponibilního času poradce.
Obrázek č. 4: Schematické
orientovaného na řešení

zobrazení

alternativního

průběhu

1) Zahájení a
navázání
kontaktu
5) Kontrola
realizace
plánu a
stanovení
dalšího
postupu

Etapy
poradenského
procesu

4)
Realizace
plánu

poradenského

přístupu

b)
Identifikace
žádoucího
stavu

2)
Specifikace
zakázky

3) Plán
naplnění
potřeb

a) Klientova
výchozí
situace a
zakázka

Kroky
specifikace
zakázky

e)
Konkretizace
zakázky

c) Analýza
potřeb

d) Návrh
saturace
potřeb

Legenda k obr. č. 4:
návaznost jednotlivých etap a kroků,
přechod ke krokům specifikace zakázky,
redefinice zakázky.

10

KRÁL, J. Definování poradenství. Studijní text. CEPAK. 2007.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (2)
2)
Otázky
a úkoly

Vezměte si k ruce záznam některého z Vašich klientů, se kterým jste
poradensky pracoval(a) při hledání zaměstnání. Pokud jste zatím
nepracoval(a) s žádným klientem, vymyslete si nějakého fiktivního
klienta i jeho životní situaci a to, jak by se s ním dalo pracovat. Popište
stručně situaci, ve které se klient nachází, jeho zakázku a Vámi zvolený
postup poradenské práce. Zamyslete se také nad tím, na co jste se
soustředil(a), co bylo v centru Vaší pozornosti. Byly to problémy výchozí
klientovy situace nebo řešení této situace?
3) Pokuste se naformulovat stěžejní rozdíl mezi poradenským přístupem
orientovaným na problém a na řešení. Který z těchto dvou přístupů je
Vám bližší a za jakého důvodu?
4) Vyhledejte v literatuře širší definici DOTS a porovnejte ji s obr. č. 2.
Sepište si další otázky, které se k jednotlivým kategoriím vztahují a dají
se použít při práci s klienty.

3 Klientova současná situace a kariérové potřeby
Souhrn kapitoly
Kapitola se zabývá zahajovacím krokem poradenského procesu, kterým je první setkání klienta
a poradce a dojednání vzájemné spolupráce (zakázky).
Po krátkém úvodu poradce klientovi nastíní službu, která se klientovi nabízí, její obsah, časový
rámec a případné frekvence dalších schůzek. Diskutují spolu o řešení čeho konkrétně má klient
zájem. Probíhá upřesňování žádosti o poradenskou službu.11 Podle povahy a komplikovanosti
klientovy výchozí situace a jejího kontextu může být zakázka dojednána snadno a v průběhu ji
není potřeba přehodnocovat, nebo naopak definice potřeb může být komplikovaná a zakázka
průběžně redefinovaná.
11

Tato žádost se nazývá zakázkou. Zakázka je společně zformulovaný cíl spolupráce klienta a poradce.
Jejím smyslem je koordinovat zdroje klienta s možnostmi poradce a na základně dohody obou stran
vypracovat proveditelný pracovní koncept. Specifikace zakázky je tudíž klíčovou etapou. Jde o nalezení
problému, o identifikaci potřeb a způsobu řešení saturace těchto potřeb.

12

INNO-CAREER: Příprava prototypu
vzdělávacího programu pro kariérové
poradce

Pokud klient přichází k poradci v pozici uchazeče o zaměstnání, je součástí administrativních
úkonů poučení klienta o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze statutu uchazeče
o zaměstnání. Zakázka takovéhoto klienta je dána zákonem o zaměstnanosti jako požadavek na
zprostředkování zaměstnání. Tato zakázka může mít různou formu, obsah, úroveň konkrétnosti
a časový horizont.
Bez ohledu na legislativní postavení klienta by se měl poradce ujistit, že klient porozuměl účelu,
postupům i průběhu poradenství, které se mu nabízí, a je motivovaný pracovat na řešení své
situace.
Klientova zakázka se obvykle pohybuje v rámci tří základních témat (zaměstnanost, vzdělávání,
podnikání) nebo jejich kombinací a je cílena např.:12
- na posouzení možnosti budoucího pracovního uplatnění,
- na podporu znovu začlenění se do pracovního procesu,
- na lepší orientaci v sobě, ve schopnostech a vlastnostech, v přednostech a rezervách, ve
své motivaci k určité profesi a v možnostech využití vlastních zájmů a dovedností pro další
profesní dráhu,
- na zvýšení kvalifikace,
- na posílení sebevědomí a zvýšení motivace k pracovnímu uplatnění,
- na zvýšení kompetencí pro samostatné rozhodování o své budoucí kariéře a na rozvinutí
pocitu osobní efektivity,
- na odstranění sociálních bariér uplatnění na trhu práce,
- atd.
V této fázi je na poradcově dovednosti zobecňovat, vyvozovat závěry, srovnávat různé informace
a především porozumět souvislostem současné klientovy situace tak, aby mu byl schopen
nabídnout smysluplnou interpretaci podstatných zjištění, která jsou podkladem pro další krok.

12

MAŘÍKOVÁ, P. a kol. Bilanční diagnostika v České republice 2013. Mezinárodní spoluprací k inovacím
a kvalitě. 1. vyd. Praha: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.,
2013.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (3)

Otázky
a úkoly

5) Promítněte si v duchu situaci, kdy vchází do Vaši poradny nový klient.
Jakými slovy:
a) jej přivítáte,
b) mu nabídnete židli,
c) mu vysvětlíte, co od Vás může očekávat,
d) mu sdělíte, co od něj na oplátku očekáváte Vy?
6)

Stručně popište, jaký postup nebo metodu zvolíte, pokud se chcete
ujistit, že klient porozuměl účelu, postupům i průběhu poradenství,
které se mu nabízí, a je motivovaný pracovat na řešení své situace?

4 Identifikace realistického kariérového cíle
Souhrn kapitoly
Kapitola nastiňuje velice obtížnou etapu poradenského procesu, ve které poradce vede klienta
k vytvoření si realistického kariérového cíle a k identifikaci potřeb, které k naplnění tohoto cíle
vedou.
Při snaze o plánování další klientovy kariéry je zásadním krokem klasického přístupu
orientovaného na problém zjišťování detailních informací o stávající situaci klienta a hledání
příčin, které vedly k současným obtížím klienta. Přístup orientovaný na řešení s aktuální situací
pracuje také, ale v jiném kontextu a s odlišným záměrem. Od klienta se očekává, že si za podpory
poradce vyjasní představu, co očekává od své budoucnosti, jak vidí svou příští profesní dráhu čím by chtěl být, čím se chce stát, k jakému zaměstnání a postavení směřuje, jaké změny plánuje
ve svém osobním a rodinném zázemí. Poradce s klientem pracuje na vizi změny a usiluje
o vydefinování kariérového cíle klienta. Kariérový cíl nemá být obecný a neuchopitelný, ale je to
cíl specifický, realistický, měřitelný, uchopitelný a časově dosažitelný. Tento cíl, který vede ke
změně současné situace klienta, se nazývá žádoucí stav.
Znalost současné / výchozí situace je v přístupu zaměřeném na řešení poradcem využívána
k tomu, aby si klient uvědomil, kde se v současné době nachází, jaké má v současné době
k dispozici zdroje a možnosti pomáhající mu naplnit stanovený cíl a co mu k dosažení žádoucího
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stavu chybí. Tyto zdroje zahrnují jeho dosažitelné zdroje (čas, finanční prostředky, talent apod.)
a zdroje sociální opory (tj. kdo může být klientovi v naplňování jeho vizí nápomocen v širším
okolí i rodině). Klient musí zvážit, zda mu v dosažení cíle nebrání nějaká omezení a zda se těchto
omezení nemůže vzdát (např. opustit svou dlouholetou představu o samostatném podnikání
v neperspektivním oboru, který kdysi vystudoval, a profesně se orientovat jinak). To, co klientovi
k dosažení žádoucího stavu chybí a bez čeho svého cíle dosáhnout nemůže, je nazýváno
potřebou. Naplňování potřeb pak představuje sled „kroků“, které je potřeba učinit k dosažení
žádoucího stavu (viz obr. č. 5).13

Obrázek č. 5:

Schematické znázornění identifikace potřeby14

Kdo jsem? Čím jsem?
Jaké mám znalosti,
dovednosti, schopnosti,
motivaci, cíle a zájmy?
Co dělám? Co umím dělat?
Jak se cítím?

Žádoucí stav

Potřeba
Výchozí stav

Co k tomu
potřebuji?

Kdo a čím chci být?
Co se chci naučit
dělat? Co chci
dělat? Kde, pro
koho a za kolik?
Jak se chci cítit?

U většiny nezaměstnaných může být identifikováno mnoho různých kariérových potřeb, z nichž
některé se mohou skládat z více dílčích subpotřeb, které mohou mezi sebou souviset a záviset
jedna na druhé. Mohou mít formu vyjádřených (komunikovaných) nebo nevyjádřených přání,
očekávání a chtění. Může se však jednat i o normativní potřebu (stanovenou určitým
standardem - pokud na tento standard klient nedosahuje, je považován za nositele této potřeby)

13

14

MOHAUPT, Z., FREIBERGOVÁ, Z., PENCOVÁ, M. Metodika poradenské práce pro DPV. Praha: projekt
Informačně poradenský systém. Gradua Cegos. Praha. 2008.
GUPTA, K. A Practical Guide to Needs Assessment. San Francisco: Pfeiffer, 2007. In: ZATLOUKAL, L.,
HAVLÍK, M., ŠOTOLA, J., DOLEČEK, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského
rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81-92. Upraveno.
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nebo komparativní potřebu (když klient s podobnou charakteristikou nebo v obdobné situaci
měl nárok na danou službu, mohl / měl by mít nárok i tento).15
Ani v jedné z výše uvedených typů potřeb se nejedná o zcela objektivní potřebu, protože klient
může pociťovat nebo vyjadřovat nepřiměřená přání, očekávání a chtění (tj. příliš velká nebo příliš
malá). Také to, co je dáno normou, nemusí odpovídat tomu, co klient skutečně potřebuje a ani
to, čeho se dostává ostatním klientům s obdobnými charakteristikami, nemusí být směrodatné
pro daného klienta.16
Cestou, jak dospět k pokud možno objektivnímu poznání potřeby, je vyjednávání mezi poradcem
a klientem. Smyslem dojednávání potřeb je popsat objektivně výchozí stav, nalézt stav žádoucí
(ideální), identifikovat potřeby, které jsou překážkou na cestě z výchozího do žádoucího stavu (viz
obr. č. 6), dosažení shody na tom, které potřeby jsou realistické a které nikoli, a stanovení pořadí
významnosti jednotlivých potřeb, snadnosti a způsobu jejich saturace.
Při stanovení žádoucího stavu je nutno brát v úvahu sociální kontext, objektivitu jeho stanovení,
zda není nadhodnocený nebo podhodnocený vzhledem k současným kompetencím a omezením
klienta, k rodinným poměrům, k situaci na trhu práce, atd.17 Hlavní slovo má klient, poradce
upozorňuje i na jiné varianty. Vyjednávání se mohou účastnit i další subjekty, jejichž názor je
potřeba brát v úvahu (lékař, poradce pro rekvalifikace, profesní psycholog, sociální pracovník,
rodinný příslušník atd.).

15
16

17

BRADSHAW J. A taxonomy of social need. In: ZATLOUKAL
ZATLOUKAL, L., HAVLÍK, M., ŠOTOLA, J., DOLEČEK, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci
poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81-92.
ZATLOUKAL, L., HAVLÍK, M., ŠOTOLA, J., DOLEČEK, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci
poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81-92.
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Obrázek č. 6:

Schematická ukázka identifikace potřeby nezaměstnaného klienta18

Jsem nezaměstnaný,
nemůžu najít volné
pracovní místo v mém
oboru!

Výchozí stav
0

Žádoucí stav


potřeba = 

Chci dělat řidiče
dodávky. Chci mít
stále zaměstnání a
být v kontaktu
s lidmi.

Chybí mi řidičské
oprávnění
skupiny C

Na obr. č. 6 je převeden obr. č. 5 do hypotetické situace nezaměstnaného klienta, který má
problém najít volné pracovní místo v oboru. Poradce s klientem usoudili, že klientovy šance na
získání zaměstnání by se zvýšily, pokud by měl řidičské oprávnění skupiny C, protože na trhu
práce jsou poptáváni řidiči tohoto typu. Tj. byla identifikována potřeba získat toto řidičské
oprávnění. Následuje vyjednávání (dialog) mezi poradcem a klientem na následující témata:

18



zda získání řidičského oprávnění skupiny C skutečně přispěje ke zlepšení klientových
vyhlídek na získání zaměstnání,



zda jsou na trhu práce volní řidiči této skupiny, zda jsou poptáváni, jak obtížné bude získat
zaměstnání a udržet si jej,



zda má klient předpoklady toto řidičské oprávnění získat nebo má nějaká omezení, která
mohou být překážkou,



kolik získání řidičského oprávnění stojí, a z jakých prostředků budou tyto náklady
uhrazeny,



zda je v okolí autoškola, a co je potřeba k zapsání se do kurzu např. potvrzení od lékaře.

GUPTA, K. A Practical Guide to Needs Assessment. San Francisco: Pfeiffer, 2007. In: ZATLOUKAL, L.,
HAVLÍK, M., ŠOTOLA, J., DOLEČEK, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského
rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81-92.
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Poradce s klientem neřeší důvody, proč klient už dávno řidičské oprávnění skupiny C nemá, ale
hledají cestu, jak jej získat.
Pokud má klient představu o budoucím zaměstnání, je vyjednávání snadné a není potřeba
zkoumat informace, které nesouvisejí s přechodem mezi stávajícím a žádoucím stavem.
V opačném případě nezbývá než se vrátit ke klasickému poradenskému přístupu a zkoumat vše,
co souvisí s daným problémem.
U sociálně a ekonomicky slabších klientů bývá obvykle nalezeno více potřeb, z nichž mnohé
tematicky nespadají do kompetence kariérového poradce. Zde se doporučuje postupovat
s ohledem na Maslowovu hierarchii potřeb a řešit zejména zajištění základních životních potřeb
(D-potřeby) se zřetelem na to, že tím, kdo určuje priority a vybírá pořadí důležitosti potřeb,
zůstává klient. Potřeby jsou bariérou zaměstnatelnosti klienta, ale nespadají do kompetence
kariérového poradenství, kariérový poradce neřeší. Poradce v tomto případě nechává řešení
těchto potřeb na příslušném specialistovi, ke kterému klienta předá nebo doporučí.
Od poradce se v této fázi poradenského procesu očekává poskytnutí relevantního expertního
zázemí ve světě reálných možností (tj. kotvení klienta „nohama na zemi“) a poskytnutí
odborného zázemí v metodách zaměřených na práci s přáními a touhami zaměřenými na
budoucnost. Poradce může využít např. techniky tzv. otázek po zázraku („Čím bych chtěl být bez
ohledu na mé možnosti a omezení?“ „Kolik bych chtěl vydělávat?“ „Jak by mělo vypadat
prostředí, kde bych si přál pracovat?“) nebo různých kreativních technik (kresba vize, ideálního
já, brainstorming nápadů o vlastní budoucnosti apod.).19
Pro zhodnocení současné situace a zjišťování motivovanosti klienta k práci na změně lze použít
i metodu tzv. škálování (klient na stupnici 0-10 popíše svůj současný stav a určí, kde by se chtěl
nacházet za nějaký čas). Metodu škálování lze použít i k průběžnému vyhodnocování poradenské
práce s klientem.

19

MOHAUPT, Z., FREIBERGOVÁ, Z., PENCOVÁ, M. Metodika poradenské práce pro DPV. Praha: projekt
Informačně poradenský systém. Gradua Cegos. Praha. 2008.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (4)

Otázky
a úkoly

7) Porovnejte obrázky č. 5 a č. 6 a ujistěte se, že je Vám dostatečně jasná
definice:
a) výchozího stavu,
b) žádoucího stavu,
c) potřeby.
8) Vyhledejte v literatuře Maslowovu hierarchii potřeb. Překreslete si
pyramidu na volný list papíru bez názvů jednotlivých skupin potřeb.
Zdroj, ze kterého jste pyramidu obkreslili, zavřete a pokuste se nadepsat
jednotlivé stupně potřeb z hlavy.
9) Přestože pravděpodobně neřešíte svou aktuální kariérovou situaci,
zamyslete se nad tím, co ve své budoucí kariéře Vy sám/sama
považujete za žádoucí stav, jaké jsou překážky na cestě od Vašeho
stávajícího k žádoucímu stavu a jaká z toho vyplývá potřeba.
10) Vypracujte seznam různých potřeb klientů, které nespadají do Vaší
kompetence, a vyhledejte kontakty na instituce nebo specialisty, kterým
daná problematika přísluší.
11)

Zamyslete se nad svou vlastní kariérou a nad tím, co považujete za
žádoucí stav Vaší vlastní kariéry, jaké jsou bariéry mezi tímto stavem
a Vaší současné situace a jaké potřeby lze na základě toho identifikovat.
Na základě této své úvahy vyplňte obrázek v přiloženém souboru.
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Žádoucí stav


Výchozí stav
0

potřeba = 

5 Saturace kariérových potřeb
Souhrn kapitoly
Kapitola vychází z předchozí etapy, ve které byly definovány překážky na cestě z výchozího do
žádoucího kariérového stavu, a kariérové potřeby, které je potřeba saturovat. V této etapě se
zvažují varianty saturace zjištěných potřeb.
V předchozí fázi poradenského procesu byly zjištěny potřeby, které klient musí uspokojit, aby
dosáhl žádoucího stavu. Identifikace potřeb je základní podmínkou k zahájení hledání možností
jejich saturace. Poradce s klientem probírá postupně jednotlivé potřeby a hledají spolu možnosti
jejich naplnění. Zvažují variantní řešení a výběr optimální cesty. Ne vždy jsou nejvýznamnější
potřeby řešeny jako první. Jako první mohou být řešeny ty, které jsou snadněji dosažitelné a mají
pozitivní vliv na klientovo prožívání a vyrovnávání se např. se ztrátou zaměstnání. Postupně se
tak připravuje cesta k řešení obtížněji saturovatelných potřeb. V případě potřeby se do tohoto
procesu zapojují i další osoby (lékař, psycholog, člen rodiny apod.).
U klientů se širokou škálou potřeb se doporučuje po identifikaci potřeb pokračovat v poradenské
práci až po několika dnech, během nichž má klient za úkol o společně identifikovaných potřebách
přemýšlet a rozmyslet si pořadí, ve kterém by je chtěl nebo je potřebuje řešit. Pokud klient
s vlastním návrhem na postup a způsob saturace potřeb nepřichází, nebrání to v dalším postupu,
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protože ke stanovení pořadí jejich saturace dospěje s podporou poradce. Během rekapitulace je
důležité, aby byl klient aktivní a poradce si byl jist, že je klient s rekapitulovanými záležitostmi
ztotožněný a rozumí důvodům a způsobům řešení, které byly navrženy.
Na obr. č. 7 je pro ilustraci jako příklad č. 1 uvedena metafora Steva de Shazera: klient stojí před
zamčenými dveřmi, kterými chce projít a hledá způsob, jak je otevřít. Nabízejí se mu tři řešení:
nalezení správného klíče, odvrtání zámku nebo vypáčení dveří.
Jako příklad č. 2 je na obr. č. 7 uvedena hypotetická situace klienta, který řeší ztrátu zaměstnání.
Klient se neúspěšně pokoušel najít zaměstnání ve svém oboru, pro výkon jiného povolání má
nedostatečnou kvalifikaci, ale neztrácí motivaci pracovat. Jeho potřeby byly identifikovány jako
potřeba zvýšení nebo změny kvalifikace a zlepšení sebeprezentace vůči zaměstnavatelům. Pro
řešení saturace potřeb je navrhována identifikace pracovních činností, které klient doposud
vykonával během zaměstnání, brigád, ale i ve volnočasových aktivitách. Na základě toho je pak
následně vypracován seznam kompetencí (bilance kompetencí), které při výkonu pracovních
i mimopracovních aktivit klient získal, a jsou navržena povolání (zaměstnání), ve kterých by klient
tyto kompetence mohl uplatnit. Zároveň je sestaven seznam kompetencí, které klientovi
k výkonu vybraných povolání chybí (viz obr. č. 8).
Proces sestavování seznamu kompetencí probíhá rozkladem všech v minulosti a současnosti
zastávaných pracovních pozic na jednotlivé pracovní činnosti, u kterých se pak dále určují
příslušné kompetence (znalosti a dovednosti realizované v praxi). Čím složitější činnost, tím delší
seznam dílčích kompetencí.20 Proces analyzování kompetencí probíhá na třech pólech časové
osy:
- minulost (dělal jsem – vykonával jsem – zvládal jsem),
- přítomnost (dělám – vykonávám – zvládám),
- budoucnost (chci dělat – chci vykonávat – chci zvládat).
Pokud je pojem kompetence pro poradce nebo pro klienta těžko uchopitelný, lze pro
zjednodušení pracovat s jednotlivými dílčími pracovními činnostmi, které klient zvládá na
odpovídající úrovni, nebo je přesvědčen o tom, že je schopen je zvládat. Např. vyřizování
obchodní korespondence, provádění účetních operací, mytí oken atd.

20

BOLLES. R,N, The 1999 What color is your parachute? Ten speed press. ISBN 1-58008-008-1. Berkley,
California. 1999.
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Při sestavování bilance kompetencí je potřeba mít na paměti, že se jedná převážně o subjektivně
vnímané kompetence. Jejich prověření je mimo rámec práce poradce s výjimkou měkkých
kompetencí, které lze měřit psychodiagnostickými nástroji, nebo kompetencí, na které má klient
formální osvědčení (např. výuční list). Prověření úrovně odborných kompetencí podle zákona
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání může být jedním z doporučení závěrů bilance
kompetencí.
Pokud klientovi nějaké kompetence chybí, je potřeba zvážit, zda je může získat dalším
vzděláváním nebo praxí. Dalším krokem může být nalezení instituce, která klientovi chybějící
kvalifikaci poskytne a podmínky, které klient musí splňovat. Poradce s klientem zároveň diskutuje
finanční a časovou náročnost a další požadavky pro absolvování vybrané vzdělávací akce.
Pro celkové zvýšení šance na trhu práce se klientovi doporučuje vytvoření profesního portfolia,
revize životopisu a trénink pohovoru u zaměstnavatele.
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Obrázek č. 7: Dva příklady identifikace překážek na cestě z výchozího do žádoucího
kariérového stavu, kariérových potřeb a jejich saturace
Překážka na cestě z
výchozího do žádoucího
stavu

Příklad č. 1:
a) zavřené dveře,

Potřeba

Řešení
saturace potřeb

a) otevření zámku,

a) nalezení správného
klíče,

b) otevření dveří

b) odvrtání zámku,

b) zamknutý zámek

c) vypáčení dveří

a) bilance kompetencí
pro zjištění předpokladů
a směru změny povolání,

b) nalezení vhodného
nového povolání,

a) zvýšení nebo změna
kvalifikace,

c) nalezení vhodného
oboru dalšího profesního
vzdělávání,

b) zlepšení
sebeprezentace vůči
zaměstnavatelům.

b) nalezení vzdělávací
instituce, která poskytuje
odpovídající kurzy,

Příklad č. 2:
a) ztráta zaměstnání,

a) nedostatek míst pro
nízkokvalifikované
pracovníky,
b) nedostatečná
kvalifikace klienta

c) nalezení finančních
prostředků pro pokrytí
nákladů,
d) vytvoření profesního
portfolia, revize
životopisu,
e) trénink pohovoru u
zaměstnavatele.
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Obrázek č. 8: Schematické znázornění zpracování přehledu pracovních činností a jejich
kombinace do nových variant pracovního uplatnění21
Vykonávaná povolání a
pracovní činnosti

Přehled pracovních
činností

D

A

C

Identifikované potenciální
pracovní pozice

B
A

E

Legenda k obr. č. 8:

A

Povolání, pracovní pozice nebo okruh činnosti vykonávaný v zaměstnaneckém poměru,
na brigádách, na stážích, ve volnočasových aktivitách, případně v domácnosti.
Vykonávané pracovní činnosti.
Pracovní činnost, pro kterou klient nemá dostatečné znalosti a dovednosti nebo praxi
a které by si měl doplnit pro výkon daného povolání.

21

Schéma je značně zjednodušené zejména v počtech pracovních činností, kterých u jedné pracovní
pozice obvykle bývá více, než je na obrázku znázorněno.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (5)

Otázky
a úkoly

12) Zamyslete se nad navrženým řešením saturace potřeb příkladu č. 2 na
obr. č. 7. Jsou navržené varianty kompletní? Bylo by možno navrhnout
další možnosti? Které?
13) Zamyslete se nad pořadím navržených řešení na obr. č. 7. Zvolili byste
jiné pořadí? Jaké a z jakého důvodu?
14) Vypracujte si seznam webových stránek s volnými pracovními místy,
který budete moci dávat svým klientům.
15)

Vypracujte abecední seznam profesí většiny Vašich současných
klientů. Vyhledejte, zda jsou tyto profese uvedeny v katalogu povolání
na http://www.nsp.cz/. Pokud ano, vytiskněte si je a uložte do složek
daného klienta. Alespoň s jedním klientem prodiskutujte jeho pracovní
profil a pokuste se s ním udělat bilanci kompetencí podle obr. č. 8.
Vypracujte anonymizovaný záznam tohoto rozhovoru.

6 Kariérové akční plánování a jeho implementace
Souhrn kapitoly
Kapitola přibližuje sestavení kariérového plánu a postup jeho realizace.
V tuto chvíli má poradce k dispozici již všechny potřebné podklady pro to, aby mohl pomoci
klientovi formulovat konkrétní postup pro dosažení jeho kariérového cíle (žádoucího stavu) do
kariérového akčního plánu.22 Plán musí být konkrétní a obsahovat dlouhodobý cíl a dílčí cíle
rozepsané do konkrétních snadno realizovatelných kroků. Cíle i kroky navrhuje klient sám či ve
spolupráci s poradcem a je nezbytně nutné, aby se s nastoleným plánem realizace navržené
změny ztotožnil. Jedině tak může klient převzít aktivitu a odpovědnost za změnu své životní
a pracovní situace. Poradce má jen podpůrnou roli.

22

Ve službách zaměstnanosti se používá název individuální akční plán (IAP).
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V kariérovém plánu se obvykle uvádějí:


aktivity, které má klient v úmyslu realizovat,



podpora, kterou očekává klient od poradce,



aktivity, které jsou např. v nabídce Úřadu práce a do kterých bude klient na návrh
poradce zařazen.

Do plánu se doporučuje uvádět odhady termínů plnění jednotlivých cílů (kdy aktivita začne a kdy
bude ukončena), případně, jak na sebe aktivity časově navazují. Příklad jednoduchého
kariérového plánu je v příloze č. 1.
Amundson23 doporučuje, aby tento plán klient přepsal vlastnoručně v první osobě. Přestože toto
doporučení nemá žádný právní důvod, sepsání kariérního plánu klientem podporuje ztotožnění
klienta s dojednaným plánem. Amundson dále doporučuje, aby si poradce udělal dvě kopie
tohoto plánu. Klient si odnese originál, jedna kopie se uschová u poradce a druhá se věnuje
klientovi nebo se mu zašle poštou na konci plánovaného období, kdy by mělo dojít k závěrečné
kontrole realizace kariérového plánu.
Zbývá jen zdůraznit, že ani v této fázi poradce nepřebírá za klienta odpovědnost. Realizace
kariérového plánu je plně v rukou klienta.24 Výjimky jsou pochopitelně možné – např.
u nezletilých, nesvéprávných či jinak handicapovaných klientů.

23

24

AMUNDSON, N. E., HARIS-BOWLSBEYOVÁ, J. H., NILES, S. G. Základné zložky kariérového poradenstva.
Postupy a techniky. 1. vydání. Pearson, Ohio. Slovenská akademická asociála pre medzinárodnú
spoluprácu. Bratislava. 2011.
Pokud se jedná o individuální akční plán uzavřený na legislativním základu povinně mezi klientem
a úřadem práce, je poradce povinen plnění plánu sledovat a plán s klientem aktualizovat o další kroky.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (6)
16)
Otázky
a úkoly

Vypracujte kariérový plán pro realizaci příkladu č. 2 z obr. č. 7
v pořadí, které pokládáte za optimální. Použijte k tomu formulář z
přílohy č. 1
17) Pokud nejste poradcem na Úřadu práce, pokuste se zjistit, jaký je cíl a
forma individuálního akčního plánu, který s nezaměstnaným uchazečem
o zaměstnání uzavírá Úřad práce. Pokud jste poradcem z Úřadu práce,
zamyslete se nad tím, zda by se pro sestavení individuálního akčního
plánu dal použít formulář z přílohy č. 1.

7 Následný monitoring realizace kariérového plánu
Souhrn kapitoly
Kapitola je věnována monitorování realizace kariérového plánu.
Zda dojde či nedojde k monitorování uskutečňování stanoveného kariérního plánu, záleží na
způsobu, jakým byl plán uzavřen, tj. zda byl kariérový plán uzavřen jako součást povinností
vyplývajících z evidence uchazečů na Úřadu práce nebo z rozhodnutí klienta:


Dobrovolně uzavřený kariérový plán
U dobrovolně uzavřeného kariérového plánu záleží na rozhodnutí klienta, zda bude
s poradcem vyhodnocovat i postup jeho naplňování. Stejně tak i případná zpětná vazba
k plnění kariérního plánu je plně v rukách klienta.



Individuální akční plán – uzavíraný povinně mezi klientem a Úřadem práce
V případě uzavření individuálního akčního plánu (IAP) podle zákona o zaměstnanosti25 je
plnění stanového kariérového plánu povinné, stejně tak jeho kontrola a pravidelná
aktualizace. Neplnění IAP ze strany uchazeče o zaměstnání může vyústit ve vyřazení
z evidence uchazečů o zaměstnání. 26

Kontrola realizace plánu začíná zpětnou vazbou od klienta, od kterého se očekává, že nejen popíše
průběh aktivit, ale také zhodnotí jejich přínos pro řešení jeho situace. Poradce se při získávání zpětné
25
26

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §33
Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §30
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vazby od klienta zdržuje hodnocení. Sdělované informace nebere osobně, pouze poskytuje zpětnou
vazbu a shrnuje, co klient sdělil.

Amundson27 uvádí, že neméně významné jako realizace plánu je i pravidelné vyhodnocování
pokroku klienta směrem k dosažení plánovaného cíle. Vzájemná diskuse o naplňování plánu
a o úskalích, které klient pociťuje a kterým během plnění dílčích kroků kariérového plánu čelí,
jsou příležitostí k posouzení, zda byly aktivity plánu stanoveny reálně. Pro průběžné
vyhodnocování postupu realizace kariérního plánu lze použít metodu škálování. Poradce tím
získává zpětnou vazbu od klienta i k průběhu vlastního poradenského procesu.
Zkuste na škále 0-10, kdy 0 je nejméně / nejhůře a 10 je nejvíce / nejlépe, vyjádřit:
 Jak se dneska cítíte?
 Nakolik je to, co spolu děláme pro Vás užitečné?
 Nakolik jste sám spokojen s tím, jak postupujete při realizaci svého kariérového plánu?
Po dohodě s klientem se poradce v této fázi může stát klientovým asistentem, koučem,
podporou a motivátorem, trenérem, průvodcem či kurátorem. Role poradce v poradenském
procesu kariérního plánování se odvíjí podle toho, v jaké konkrétní situaci se daný klient nachází,
jak je schopen vlastními silami danou situaci řešit, jak zní dojednaná zakázka a také podle času,
který má k dispozici poradce.
Kromě kontroly plnění naplánovaných aktivit se sleduje, do jaké míry klient dospěl:
 k poznání osobních předpokladů a případných rezerv dalšího rozvoje,
 k lepší orientaci v sobě, ve svých schopnostech a vlastnostech, ve své motivaci k určité
profesi a v možnostech využití zájmů a dovedností pro rozvoj své další profesní dráhy,
 k posílení sebevědomí a motivace k pracovnímu uplatnění,
 ke zkvalitnění dovednosti hodnotit vlastní předpoklady a využívat tohoto hodnocení pro
úspěšné hledání pracovního uplatnění,
 ke zlepšení dovednosti řídit svou kariérovou dráhu,

27

AMUNDSON, N. E., HARIS-BOWLSBEYOVÁ, J. H., NILES, S. G. Základné zložky kariérového poradenstva.
Postupy a techniky. 1. vydání. Pearson, Ohio. Slovenská akademická asociála pre medzinárodnú
spoluprácu. Bratislava. 2011.
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k rozhodnutí o dalším vzdělávání.28

Pokud klient využil některou službu (např. účastnil se poradenského programu, Job Clubu, bilanční
nebo pracovní diagnostiky), poradce zjišťuje i subjektivní názor klienta na kvalitu obsahu a lektorů,
rozsah atd.
Nedílnou součástí tohoto kroku je diskuse o dalším postupu. Možnosti dalšího postupu se liší podle
formy, jakou byl plán uzavřen.



Dobrovolně uzavřený kariérový plán
·

·

Pokračování v poradenské pomoci z vůle klienta:


protože nebyly naplněny všechny aktivity stanovené plánem,



formou redefinice zakázky,



odložení na neurčito.

Ukončení z vůle klienta:




Individuální akční plán povinně uzavřený mezi klientem a Úřadem práce
·

·

Pokračování v poradenské pomoci:


protože nebyly naplněny všechny aktivity stanovené plánem,



formou redefinice zakázky.

Ukončení:


28

klient nabyl dojmu, že si dál poradí sám nebo že došlo k naplnění jeho
zakázky.

K ukončení IAP lze přistoupit jen v případě, že klient ukončil sám evidenci
nebo mu byla ukončena evidence ze strany Úřadu práce,

MAŘÍKOVÁ, P. a kol. Bilanční diagnostika v České republice 2013. Mezinárodní spoluprací k inovacím
a kvalitě. 1. vyd. Praha: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.,
2013.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (7)

Otázky
a úkoly

18) Pokud nepracujete na Úřadu práce, zjistěte, jaké sankce vyplývají
uchazečům o zaměstnání z neplnění individuálního akčního plánu.
19) Vypracujte scénář (sekvenci otázek) pro zjištění, jak klient realizoval svůj
kariérový plán a jaký přínos pro něj měly aktivity, kterých se zúčastnil
nebo které sám realizoval.
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8 Načasování kariérového poradenství po ztrátě zaměstnání
Souhrn kapitoly
Kapitola se zabývá načasováním práce s klientem s ohledem na prožívání ztráty zaměstnání
a nezaměstnanosti, které je významným prvkem ovlivňující úspěšnost kariérového poradenství.
Vyrovnávání se se ztrátou zaměstnání a s dlouhodobou nezaměstnaností má svou dynamiku a do
značné míry i typický vývoj.29 Zejména pokud na ukončení pracovního poměru nebyl klient
připraven a nemá rozjednané jiné zaměstnání, lze očekávat změny v prožívání v dimenzích
optimismus – pesimismus, aktivita – pasivita. Prožívání nezaměstnanosti prochází vývojem, který
se skládá z následujících fází: 30
- šok („jak se mi to mohlo stát?“),
- optimismus („zaměstnání určitě brzy najdu!“),
- pesimismus (deprese, sociální izolace, ztráta sebedůvěry atd.),
- fatalismus (rezignace, ztráta víry, smiřování se situací).
Na obrázku č. 9 je zachycena reakce na ztrátu zaměstnání a prožívání nezaměstnanosti rozloženy
v horizontu 14 měsíců.31

29

30
31

VÁGNEROVA, M. (2000) Psychopatologie pro pomáhající profese. 2. vyd. Praha : Portál. IN:
FREIBERGOVÁ, Z. Informačně-poradenské služby veřejných služeb zaměstnanosti podporující pracovní
uplatnění občanů: popis stávajícího a návrh nového modelu. Praha : Národní vzdělávací fond, 2008.
KRÁL, J. Definování poradenství. Studijní text. CEPAK. 2007
HARRISON, R. (1976) The Demoralising Experience of Prolonged Unemployment. Department of
Education Gazette, 84, 339-348. IN: KRÁL, J. Definování poradenství. Studijní text. CEPAK. 2007
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Obrázek č. 9: Vývoj prožívání nezaměstnanosti po nedobrovolném ukončení pracovního
poměru32

Legenda k obr. č. 9:
osa y znázorňuje čas (v měsících) od okamžiku ztráty zaměstnání,
osa x
prožívání nezaměstnanosti v dimenzi optimismus (+) a pesimismus (-),
křivka prožívání nezaměstnanosti (neprobíhá u každého jedince stejně a závisí
na mnoha faktorech, proto je znázorněna třemi barvami).
Každá z fází prožívání nezaměstnanosti znázorněných na obr. č. 9 má jiný průběh a je pro ni
vhodný jiný typ poradenských aktivit. Charakteristiky jednotlivých fází přehledně popisuje
Opočenský:33
Šok:

32
33

Uchazeč přichází k poradci poprvé ve fázi šoku. Obvykle není v psychické pohodě,
není schopen dostatečně přijímat informace, zabývá se nespravedlností, která ho
potkala, může být v depresi. V takovéto chvíli se mu dostává zevrubné informace
o možnostech, které mu může poradce nabídnout. Dobře míněné rady
a informace klient nevnímá jako pomoc, protože se cítí ohrožený. Proto je vhodné

KRÁL, J. Definování poradenství. Studijní text. CEPAK. 2007.
OPOČENSKÝ, J. Analýza a návrh koncepce poradenství na úřadech práce (podkladový materiál pro KA č.
6 projektu ITP). Praha: Národní vzdělávací fond, 2007.
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v této fázi žádné řešení klienti nenavrhovat, ale podpořit jeho snahu o získání
zaměstnání a seznámit jej s přehledem služeb, které může využít.
Optimismus: U většiny klientů do jednoho měsíce po ztrátě zaměstnání nastává aktivizace
k hledání zaměstnání. Z počátečního rozladění se klienti dostávají do fáze
optimismu. Toto období by se mělo z hlediska předávání informací a práce
s klientem využívat nejvíce. Klient je motivovaný, aktivní, má dostatek sebevědomí
a je velká naděje, že bude schopen získat zaměstnání.
Pesimismus: Nepodaří-li se využít období optimismu k získání zaměstnání, přichází období
pesimismu, kdy o sobě klient začíná pochybovat, ztrácí sebevědomí a víru
v úspěch. Je nutné zahájit konkrétní poradenskou činnost, podporovat klientovu
motivaci, nabízet mu podpůrné prostředky a zařazovat jej do různých aktivit
(rekvalifikace, kurzy osobního rozvoje, bilanční diagnostika, Job cluby, speciální
poradenství atd.).
Fatalismus:

V období fatalismu je již poradenská práce s klientem podstatně obtížnější, ale
není nemožná. Je potřeba daleko více využívat individuálních a skupinových
schůzek s dostatkem posilujících motivačních prvků a zadávání úloh. Především je
potřeba si uvědomit, že v tomto období je nejprve nutné klienta „připravit“ na to,
aby byl „schopen“ přijmout zaměstnání (což je právě v tomto období krajně
obtížné, ale ne nerealizovatelné).

V neposlední řadě je významným faktorem, podle něhož musí poradce volit etapy a kroky
poradenského procesu, časová dotace jednotlivých schůzek a jejich frekvence. Optimální jsou
častější schůzky pro prodiskutování uskutečněných aktivit a jejich výsledku a plánování aktivit
budoucích.
Volba formy poradenské práce záleží na poradci, na stanovených postupech a na disponibilním
čase, který je na práci s klienty vyhrazen.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (8)
20) Zamyslete se, zda uvažujete o svých klientech v intencích vývoje
prožívání nezaměstnanosti.
Otázky
a úkoly

9 Požadavky pro úspěšné ukončení modulu
Úspěšné ukončení modulu vyžaduje:


Účast na prezenční výuce.



Písemné zpracování úloh 2, 6, 11, 15, 16, které jsou označeny symbolem
zaslání tutorovi do data, který bude stanoven na začátku kurzu.



Vyplnění online testu, který obsahuje 10 otázek a 9 z nich odpovědět správně.



Vyplnění jednoho sebehodnoticího dotazníku před kurzem a druhého po kurzu.



Vyplnění zpětnovazebního dotazníku hodnoticího úroveň zpracování studijního
materiálu, průběh prezenční výuky, organizační zabezpečení kurzu atd.

, a jejich

10 Doporučená literatura
AMUNDSON, N. E., HARIS-BOWLSBEYOVÁ, J. H., NILES, S. G. Essential elements of career
counseling. Upper Saddle River, N.J: Pearson Merrill Prentice Hall. 2005
BOLLES. R,N, The 1999 What color is your parachute? Ten speed press. ISBN 1-58008-008-1.
Berkley, California. 1999
DE SHAZER, STEVE (1985). Keys to Solution in Brief Therapy. New York, NY: W W Norton
& Company. ISBN 0-393-70004-6.
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12 Příloha č. 1: Příklad sestavení kariérového plánu
Otázka
Cíl a
kroky
k jeho
naplnění
Dlouhodobý
nebo
souhrnný cíl
(např.
v horizontu 5
let)

1. dílčí cíl

2. dílčí cíl

Čeho chci dosáhnout?

Chci se stát řidičem
z povolání – např.
rozvážet zboží do
obchodů a k tomu si
potřebuju rozšířit si
řidičské oprávnění na
skupinu C (nákladní
automobily)
Porovnání nabídky
autoškol z hlediska
nejnižší ceny a
podmínek rozšíření
mého řidičského
oprávnění.
Výběr autoškoly
a podání přihlášky.

Co je hlavní
překážkou a
jak ji
překonám?

Jak toho chci dosáhnout?

Do kdy to
chci
Kritérium
Kdy začnu?
dosáhúspěšnosti
nout?

Jakou
podporu
očekávám
od poradce?

Ihned
1.4.2015

Peníze - budu
si muset
půjčit od
bratra.

Udělám si kurz v autoškole.

Žádná
překážka.

Kouknu se po autoškolách
Ihned
v okolí, pokud mají e-mail,
1.4.2015
napíšu jim, pokud ne, tak tam
zavolám nebo dojdu a
zeptám se.

Žádná
překážka.

Porovnám ceny a rozhodnu
se. Zajdu si pro přihlášku,
vyplním si ji a podám. Dojdu
si k praktickému lékaři pro
potvrzení zdravotní
způsobilosti k řízení
motorových vozidel.

15.4.2015
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Do tří
měsíců
1.7.2015

Řidičák na
nákladní
auto.

Žádnou

Informac
e budu
mít do 14
dnů
15.4.201
4
Do týdne
22.4.201
5

Informace
alespoň ze
tří autoškol.

Žádnou

Podaná
přihláška

Žádnou
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Otázka
Cíl a
kroky
k jeho
naplnění
3. dílčí cíl

4. dílčí cíl

Čeho chci dosáhnout?

Co je hlavní
překážkou a
jak ji
překonám?

Jak toho chci dosáhnout?

Absolvování kurzu
a složení zkoušky.

Úspěch při
zkoušce a
zkušebních
jízdách.

Přečtu si znovu pravidla
silničního provozu a
důkladně se připravím.
Udělám si test, který je
součástí zkoušky, nanečisto
na internetu.

Vrátit peníze bratrovi.

Nemám
zaměstnání.

S rozšířeným řidičským
oprávněním seženu práci na
stavbě.

Do kdy to
chci
Kritérium
Kdy začnu?
dosáhúspěšnosti
nout?

Jakou
podporu
očekávám
od poradce?

Bude
záležet na
tom, kdy
pro mě
bude mít
autoškola
volný
termín.
Hned, jak
dostanu
první
výplatu.
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Ideálně
do konce
června

Rozšířené
řidičské
oprávnění
na skupinu
C.

Žádnou

do konce
roku
2015

Vyrovnání
dluhu.

Žádnou
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