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O tomto modulu
Modul Kariérové poradenství pro mobilitu byl navržen tak, aby poskytnul studujícím znalosti
a dovednosti související s konceptem mobility v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Modul
prezentuje základní teoretické poznatky o mobilitě, o evropských perspektivách a politikách
souvisejících s mobilitou, o pozitivních a negativních účincích na účastníky mobilit a další otázky
týkající se kariérového poradenství pro mobilitu.

Výsledky učení / learning outcomes
Po absolvování tohoto modulu budou studující schopni pracovat se studenty (středních
a vysokých škol atd.), kteří přemýšlejí o mobilitě do zahraničí nebo do jiného města z důvodu
studia nebo nalezení zaměstnání. Na ně se modul zaměřuje nejvíce. Tyto důvodnosti však
poradci mohou využit i při práci s dospělými, kteří hledají práci v zahraničí nebo řeší problémy
související s jejich životem a prací v cizí zemi, hledající informace o vzdělávacích, profesních
a kariérových příležitostech.
Studující na konci tohoto modulu budou:
- znát teoretické zázemí konceptu mobility,
- vybaveni základní znalostí o kariérovém poradenství pro mobilitu,
- seznámeni s politikou mobility a její perspektivou v Evropě,
- seznámeni s účinky mobility na jednotlivce a jak lze s těmito účinky poradensky pracovat,
- informováni o nástrojích, které je možno použít v kariérovém poradenství pro mobilitu.

1 Úvod
Základním aspektem profesního rozvoje ve 21. století je větší míra osobní zodpovědnosti
jednotlivců za řízení své kariéry, ve které se kloubí více sociálních rolí a kariérových změn. Stále
běžnější jsou "flexibilní" pracovní poměry a časté změny profesí a zaměstnavatele. Pojem kariéra
dnes do velké míry ztratil své tradiční funkce vztahující se k linearitě a k předvídatelnosti
(Akkermans, Brenninkmeijer, Huibers & Blonk, 2013). V současnosti jsou občané všech věkových
skupin vystaveni požadavku vyrovnat se se sociálně a ekonomicky proměnlivým prostředím,
s rychlými a často nečekanými změnami na národní i globální úrovni. Probíhající změny ovlivňují
nepředvídatelně kariéru jedince, jeho osobní a rodinný život (Sidiropoulou-Dimakakou,
Argyropoulou a Drosos, 2013).
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Kromě toho v postmoderní době občané čelí složitým situacím, mezi které patří například
zvyšující se míra nezaměstnanosti a podzaměstnanosti, sklon k častým změnám zaměstnání, ale
čelí i změnám v pojetí kariéry, životního stylu a kariérového plánování (Kaliris & Kriwas, 2014).
Proměnlivé podmínky jsou odrazem globalizace a ekonomických krizí.
Více než doposud vyvstává potřeba naučit se způsoby a techniky řízení své vlastní kariéry,
udržení zaměstnání a zaměstnatelnosti zvyšováním kvalifikace a zároveň najít smysl a uspokojení
v osobním pracovním životě. S využíváním příležitostí ke vzdělávání a zaměstnání souvisejí
změny, jejichž součástí je sociální nebo geografická mobilita (viz dále). Tyto změny jsou poměrně
časté a mohou průběh kariéry ovlivňovat, nebo mohou být kariérou způsobeny. Poskytování
poradenské podpory pro vzdělávací a pracovní mobilitu se tudíž stává součástí kariérového
poradenství.
Mobilita a mezikulturní výměna nejsou nové koncepty. Ve skutečnosti, "po druhé světové válce
byla výměna mladých lidí v Evropě povzbuzována a současně bylo podporováno mezinárodní
porozumění" (Euroguidance, 2014, s. 4). První iniciativy podporující mobilitu souvisely s mládeží
a s jejich dobrovolnickou prací po celém světě. Mezitím se střední a vysoké školy, nevládní
organizace a další instituce postupně zapojovaly do různých iniciativ na podporu mobility
(Euroguidance, 2014). Mobilita studentů je aktivně prosazována Evropskou unií.
Stojí za zmínku, že strategie Evropské unie "Evropa 2020" (2010) uvádí, že kvalita a mezinárodní
atraktivita evropského vysokoškolského vzdělávání zlepšuje mobilitu studentů a mladých lidí
vůbec. Navíc Evropská strategie 2020 vyzývá, aby se pracovní příležitosti ve všech členských
státech staly snadněji dostupné. Pokud se týká mobility studentů, je zdůrazňováno, že v rámci
evropského vysokoškolského prostoru mobilita přispívá zásadním způsobem ke zvyšování
znalostí Evropy, je nástrojem zvyšujícím kreativitu a inovace. Této výzvy lze dosáhnout, pokud
Evropa maximalizuje talent a schopnost svých občanů plně se zapojit do učení v průběhu celého
života (celoživotní vzdělávání). Výměna a mobilita studentů jsou strategickými cíli Evropského
prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA), který je klíčovým prvkem naplňování výše
uvedených výzev.
Individuální zkušenosti s mezinárodní mobilitou ze vzdělávacích nebo pracovních důvodů
přispívají k rozvoji dalších dovedností, které výrazně přispívají k osobnímu rozvoji a dozrávání,
k rozšiřování profesních vyhlídek a k lepší orientaci v sociálních vztazích.
Kariérové poradenství zahrnující problematiku sociální a geografické mobility vyžaduje od
kariérových poradců získání nových znalostí a dovedností, jako je schopnost poradensky pracovat
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s klienty, kteří zvažují změnu ovlivňující průběh jejich kariéry, studium v zahraničí nebo ve městě
vzdáleném od jejich domova, podporovat klienty při plánování budoucí kariéry a naplňování
těchto plánů, při získání přehledu o multikulturních otázkách, podpory klientů před nebo během
změny pobytu (viz Hansel, 2005). Nedílnou součástí je i pomoc klientům uvědomit si, co lze
zkušeností s mobilitou získat, jak lze využít získané dovednosti a znalosti, jak se aklimatizovat po
návratu domů atd.

2 Koncept mobility - teoretický základ
Souhrn kapitoly
Tato kapitola se zabývá pojmem kariéra a mobilita realizovaná za účelem vzdělávání a
zaměstnanosti, výhodami a překážkami mobility studentů. Jsou diskutovány význam a dopad
mezikulturního vzdělávání a dovedností a příklady příslušných teoretických modelů.
Jak již bylo uvedeno, ve světě práce, ve vzdělávání a ve společnosti dochází k rychlým změnám
mající vliv na průběh kariéry, která se do značné míry těmto vlivům přizpůsobuje. Změny se dějí,
ať chceme nebo ne. Někdy probíhají, aniž bychom si jich všimli. Jindy jsme s nimi srozuměni, ale
nereagujeme na ně, protože nemáme vůli nebo potřebu posunout se dál (Key to mobility, 2011).
Některým změnám se však vyhnout nelze. Jsou to změny související např. s přestěhováním, se
vzděláváním, s novým zaměstnáním, se změnou pracoviště, s novými vztahy a životními rolemi
(např. rodičovství), s přechodem ze vzdělávání do zaměstnání. To jsou životní situace, které
posunují směr kariéry. Reakce na tyto změny mohou být tedy vědomé nebo nevědomé, cílící na
vypořádání se s novou životní situací, ať již je závažná nebo ne. Všechny tyto procesy související
se změnou ilustrují, co máme na mysli, když použijeme honosné slovo "mobilita".
Mobilita je tedy "schopnost vydat se na cestu, cestu realizovat a přizpůsobovat se různým
situacím" (Key to mobility, 2011, s. 1). Obecně řečeno mobilita se vztahuje k různým životním
změnám nebo problémům. Nejčastěji se pod pojmem pohyb (mobilita) obyvatelstva rozumí
určitá změna v zařazení jedince (obyvatele) v nějakém systému určených jednotek (útvarů): 1
- pokud jednotkami takového systému jsou určité sociální útvary (profesní, sociální,
kulturní), nazýváme tyto změny sociální mobilitou obyvatelstva; sociální mobilita může
být horizontální a vertikální; horizontální sociální mobilita je přechod z jedné skupiny do

1

SEIDENGLANZ, Daniel. Dynamika obyvatelstva (6.). Přednáška č. 16. 2006. 11 s. Dostupné na
http://www.unium.cz/materialy/mu/prf/mobilita-m29340-p1.html <9.2.2015>
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jiné v rámci jedné úrovně (např. změna občanství, rodinného stavu, zaměstnání).
Vertikální mobilitou se míní přesun individua z jedné vrstvy do druhé (vyšší nebo nižší,
než byla ta předchozí - např. zvýšení vzdělání, kariérní postup nebo nezaměstnanost).2
- pokud těmito jednotkami jsou prostorové (regionální) útvary, hovoříme o geografické
mobilitě obyvatelstva (někdy se označuje též jako prostorová mobilita obyvatelstva)
a může být realizována v rámci jedné lokality, regionu, státu, ale i do zahraničí.
Geografická a sociální mobilita obyvatelstva spolu vzájemně souvisí - změna sociální struktury
vyvolává prostorové pohyby a naopak. Jako příklad lze uvést vztah mezi procesy industrializace
a urbanizace – rozvoj průmyslu, industrializace, rozvoj terciérních aktivit a jejich lokalizace
především ve městech vyvolala v minulém období víceméně ve všech regionech světa rozsáhlé
přesuny venkovského obyvatelstva do měst (proces urbanizace) (Seidenglanz, 2006).
Zajímavé je, že různé formy mobility jsou vzájemně provázané a vzájemně se ovlivňují. Např.
sociální mobilita (následování partnera) může vést ke geografické mobilitě (přestěhování se do
jiného města) a naopak, v důsledku geografické mobility (přestěhování se do jiného města)
dochází i k mobilitě sociální (změna zaměstnavatele).

2.1 Kariérová / pracovní mobilita
Používáme-li pojem "kariérová mobilita", odkazujeme na změny v profesním životě, tj. v kariéře.
Tento pojem může znamenat jak sociální, tak geografickou mobilitu, buď v rámci země původu,
nebo v zahraničí. Pokud hovoříme o pohybu v rámci sociální struktury podniku, hovoří se
o vnitropodnikové mobilitě. Při pohybu mezi systémy jiných podniků se z pohledu
zaměstnavatelů hovoří o fluktuaci.
Z pohledu jednotlivce jde o změnu, která může být dobrovolná (proaktivní) nebo vynucená
(reaktivní). Může jít o změnu horizontální (např. změna zaměstnavatele do stejné pracovní
pozice), vertikální (např. přechod na vyšší pracovní pozici), vnitřní (v rámci jednoho
zaměstnavatele) nebo vnější (k jinému zaměstnavateli).
Kariérová mobilita s sebou přináší kladné i záporné stránky na straně zaměstnance
i zaměstnavatele. Na jedné straně jde o žádaný jev moderní prosperující ekonomiky neustálé
obnovy pracovních sil, na straně druhé přílišná pracovní mobilita způsobuje tlak na výkon, který
se dostává do rozporu s touhou zaměstnanců po kariérním postupu, což může mít za následek

6

2

Sociální mobilita, Wikipedie.

7

oslabení rodinných vazeb a v horším případě i rozpad rodiny.3 Hovoříme pak o žádoucích
a nežádoucích důsledcích pracovní mobility, kterou lze posuzovat z pohledu společnosti,
zaměstnavatele a zaměstnance.4
Obrázek č. 1: Žádoucí a nežádoucí důsledky pracovní mobility
Hledisko /
subjekt
Společnost

Žádoucí důsledky

Nežádoucí důsledky

Přechod pracovníků do progresivních
a rozvojových oborů a odvětví

Stagnace či růst počtu pracovníků
v neperspektivních oborech
a odvětvích
Narušení kontinuity pracovního
procesu a organizace práce, pokles
výkonnosti, růst zmetkovosti, růst
nároků na zaškolení a řízení nových
pracovníků, ztráty ze zapracování
a zácviku.
Nebezpečí dekvalifikace, zhoršení
vztahu k práci, pokles pracovní
morálky.

Zaměstnavatel

Stagnace či pokles počtu pracovníků
v neperspektivních oborech
a odvětvích. Růst počtu pracovníků
v perspektivních oborech
a odvětvích.

Zaměstnanec

Získání lépe placené, perspektivnější
práce nebo vyšší pracovní pozice,
zkrácení cesty do zaměstnání,
zlepšení sociálního postavení,
nalezení zaměstnání odpovídající
změněnému zdravotnímu stavu.

2.2 Akademická mobilita
Jak již bylo zmíněno, tento text se věnuje zejména akademické/studentské mobilitě. Akademická
mobilita studentů ovlivňuje jednotlivce i komunity, jak hostující, tak i vysílající instituce a kultury.
Jedná se o nástroj, který umožňuje rozšiřovat škálu znalostí a osvědčených postupů mezi různými
kulturami, vědeckými oblastmi či obory. Metaforicky lze říci, že studium v zahraničí je
akademická, duševní, kulturní a emocionální cesta, která nabízí příležitosti pro mezinárodní
interakce a osobní růst – obohacování zkušeností, získávání znalostí a rozvoj dovedností, ze
kterých student profituje po odborné i osobní stránce (Puukari, 2012). Vysoké školy vysílají své
studenty do jiných kultur a současně přijímají studenty s rozmanitým kulturním zázemím.
Rostoucí počet studentů využívá výhod možností studia v zahraničí.
3
4

SUCHÁNKOVÁ, P. Pracovní mobilita v mladé dospělosti. Masarykova univerzita. Brno. 2012
NOVÝ, I., SURYNEK, A., a kol. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha:
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Grada, 2006. ISBN 80-247-1705-0. (upraveno)
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Na školách se používá termín "institucionální" mobilita v případě výměnných programů studentů
koordinovaných danou školou. Odkazujeme-li na mobilitu vyvolanou individuální iniciativou, pak
se tento typ mobility obvykle nazývá "individuální mobilitou". I studentská/vzdělávací mobilita je
obvykle individuální iniciativou začínající přáním studenta/studujícího, který hledá alternativní
možnosti vzdělávacích příležitostí mimo město anebo stát, ve kterém žije (EOPPEP, 2012).
Mobilita studentů není jen významnou příležitostí, ale představuje také výzvu. Studenti a jejich
vysoké školy musí být dostatečně připraveni přijímat a přizpůsobovat se náročné mezikulturní
zkušenosti. To vyžaduje nejen pevné institucionální uspořádání, ale i otevřený postoj k interakci
s lidmi, kteří pocházejí z různých kultur, stejně jako ochota učit se a rozvíjet svou kulturní
senzitivitu (Nedelcu & Ulrich, 2014).
K tomu je potřeba si odpovědět: "Jak jsou studenti a vysoké školy připraveni pro mezinárodní
mobilitu?" Nedávný výzkum ukázal, že kromě vhodné přípravy na mobilitu studentů a jejich
pozitivní postoj k mobilitě a ke multikulturní komunikaci, existuje několik bariér mezinárodní
studentské mobility. Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit a Vujić (2013) porovnali výsledky
studentů sedmi evropských zemí, kteří měli zkušenost se studijním pobytem v rámci programu
Erasmus (Erasmus studenti), s těmi, kteří tuto zkušenost neměli (ne-Erasmus studenti). Zkoumali
překážky pro mobilitu studentů mezi těmito dvěma skupinami. Šetření odhalilo jako největší
překážku finanční zajištění mobility a dále odlišné osobní vlastnosti těchto dvou skupin (Erasmus
a ne-Erasmus studenti). Výsledky zdůraznily zejména úvahy o dopadech osobních a sociálních
aspektů souvisejících s vyrovnáváním potenciálních rizik (uznávání kreditů, náklady, přínosy
mobility) a zvládání osobní úzkosti (sociální faktory) jako stěžejní rozdíly mezi Erasmus a neErasmus studenty (Souto-Otero et al., 2013). Navíc výzkum podpořil názory odborníků
zabývajících se mobilitou, kteří zdůrazňují význam dostatečných informací a komunikačních
dovedností jako prvky podporující mobilitu (Garcia Murias, 2014).
V rámci Evropské unie panuje přesvědčení, že zvýšení příležitostí k mobilitě pro evropské občany
přispěje k rozvoji konkurenceschopnosti Evropy, k posílení její ekonomiky a znalostní báze
v souladu s cíli Lisabonské strategie. Mobilita je předpokladem pro zlepšení zaměstnanosti
prostřednictvím využívání potenciálu občanů, posílení jejich schopnosti vykonávat nové a více
specializované pracovní pozice a poskytování jejich kapacity směrem, kde se nacházejí nejlepší
příležitosti.

1
0

2.3 Mobilita směřující do odlišného kulturního prostředí
Realizaci mobility komplikují různé faktory a okolnosti. Některé z nich se týkají odlišného rázu
kultury, kulturního přesvědčení, hodnot, chování a očekávání5. V této souvislosti byl zaveden
značně relativní pojem "subjektivní kultura". Tento pojem říká, že vidíme naše vlastnosti jako
pozitivní a máme tendenci interpretovat vlastnosti cizinců podle naší kultury. Takže abychom
mohli pochopit naše omezení, nejprve musíme vidět za ně. Multikulturní pohled je postaven na
myšlence, že i naše každodenní vnímání a etická pravidla jsou do značné míry tvořena kulturním
zázemím, ke kterému náležíme. Hluboké pochopení druhých vyžaduje hodně poznatků
o způsobech, jak jedinci z jiné kultury formulují své názory (EOPPEP, 2012).
Podle Petersona (2004, v EOPPEP, 2012) kultura vypadá jako ledovec: hlubší vrstvy (tradice,
postoje, hodnoty) jsou našemu pohledu skryty. Obvykle je vidět a slyšet pouze povrchové vrstvy,
tedy pozorovatelné prvky kulturní identity (např. trendy, hudba, móda), verbální a neverbální
symboly. Množství hluboce skrytých hodnot a postojů (skrytá část ledovce), které jsme poznali
tím, že v této kultuře žijeme, je "neviditelnou" součástí kultur.
Některé prvky ležící na obou stranách ledovce (viditelné i skryté) mají zásadní význam
k pochopení jiné kultury; zatímco existují i další méně důležité prvky této cesty poznání. Obě
části ledovce představují úžasnou kulturní rozmanitost, naši kulturní identitu. V důsledku toho
rozvoj multikulturních kompetencí a vhodná příprava k mobilitě podporuje u jedince schopnost
zvažovat a posuzovat svá omezení a příležitosti, které mobilita skýtá. Pojem "multikulturní
kompetence" vyjadřuje spektrum dovedností, znalostí a postojů, které umožňují jednotlivcům
jednat na mezinárodní a multikulturní úrovni (Kristensen, 1997, citováno v SidiropoulouDimakakou et al., 2013).
Za multikulturní kompetence se považuje např. schopnost kreativně komunikovat s lidmi z jiného
kulturního prostředí na základě pochopení odlišnosti a podobnosti hodnot a postojů. 6 Zde je
důležité zmínit, že žádná z evropských zemí není kulturně homogenní. V každé z našich zemí jsou
menšiny s různými kulturami a náboženstvím a koncept multikulturalismu je využíván nejen
v souvislosti a v rámci mobility. Existuje celá řada modelů multikulturních kompetencí. Jeden
5

6

Vzdělávací program k multikulturnímu poradenství pro kariérové poradce pořádané EOPPEP
(Mastoraki, E. & Sotiropoulou, K., EKEP, 2009).
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Ekpaideutiko_Yliko_Symvoulon_Polypolitismiki.pdf
V případě zájmu o hlubší pochopení problematiky multikulturních kompetencí se doporučuje
prostudovat: HLADÍK, J. Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. Pedagogická orientace. Roč.
20, č. 4. S. 27-47. 2010. Dostupné na:

1
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http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2010/pedor_10_4_konstrukceamodelymk_hladik.pdf
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2

z nich uvádí tři základní úrovně multikulturních kompetencí (Sidiropoulou-Dimakakou et al.,
2013):
-

Mono-kulturní: Jedinec na vše nahlíží z pohledu své vlastní kulturní normy a má
stereotypní postoj k jiným kulturám.

-

Trans-kulturní: Jedinec vnímá multikulturní rozdíly prostřednictvím specifických znalostí,
osobní zkušenosti nebo jiných zdrojů, ale neumí se jim přizpůsobovat.

-

Hyper-kulturní: Jedinec je schopen pohybovat se a přizpůsobovat se více kulturám a řešit
transkulturní problémy vyváženým způsobem.

Dále jsou prezentovány dva modely, které se týkají prožívání mobility. Tyto modely mohou
kariéroví poradci využít při poradenské práci s klienty, kteří se chystají do zahraničí. První model
se týká uspokojování potřeb: Jaké fyzické a psychosociální potřeby je potřeba zabezpečit jako
první a jak? Druhý model se týká reakce na odlišnou kulturu hostitelské země: Jaké fáze musí
jednotlivec podstoupit, aby se sžil s cizí kulturou a rozvíjel svou interkulturní senzitivitu?
Na obr. č. 2 je model uspokojování potřeb v průběhu mobility (Rohrlich, 1993). V prvním kruhu
jsou základní lidské potřeby, které Maslow nazývá D-potřebami (deficiency needs)7. Patří mezi ně
zajištění základních fyziologických potřeb např. ubytování, spánek, ochrana zdraví, stravování,
hygienické zázemí, bezpečí. V další úrovni jsou potřeby mající také charakter D-potřeb (např.
navazování kontaktů, využití volného času, fyzická a duševní pohoda, ale i finance, péče o čistotu
a kvalitní stravu). Ve třetím kruhu jsou uspokojovány potřeby vyšší kvality – např. pokud máme
zajištěn dostatek stravy, začneme se zajímat o kulinářské speciality, máme-li střechu nad hlavou,
začneme se zajímat o to, jak si ubytování zpříjemnit atd. V posledním ranku pak jsou potřeby
podle Maslowa označované jako B-potřeby (being needs nebo také growth needs), které jsou
nadstavbové a snaha o jejich naplnění obvykle nastává až poté, co jsou uspokojeny D-potřeby.

7

MASLOW, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review 50 (4) 370–96. Retrieved
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from http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
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Obrázek č. 2: Model uspokojování potřeb v průběhu mobility (Rohrlich, 1993)
Před zahraniční mobilitou se doporučuje s její účastníky jednotlivé potřeby diskutovat stejně jako
varianty jejich uspokojování. Efektivní je využít skupinovou diskusi s účastí někoho se zkušeností
se zahraniční mobilitou.
Další model je znázorněn na obr. č. 3. Znázorňuje šest fází vnímání neznámého kulturního
prostředí, postoj účastníka mobility ke kulturním rozdílům a schopnost porozumění a prožívání
kulturní rozdílnosti. První tři fáze jsou považovány za etnocentrické, zatímco poslední tři jsou
považovány za ethnorelativní.
V etnocentrických etapách převažuje přístup, v rámci něhož je jedna kultura považována za
jedinečnou nebo za "nejlepší" stávající kulturu. Zahrnuje odmítavý postoj k jiné kultuře, obranu
vůči vlivu jiné kultury na jeho kulturní hodnoty, která se postupně proměňuje na minimalizaci
vnímání kulturních odlišností. Poté nastává zvrat. Ve fázích etnorelativních dochází nejprve
k přijetí cizí kultury, následuje adaptace na cizí kulturu a integrace do ní. Etnorelativní fáze jsou
charakterizovány pozitivním postojem vůči kulturním odlišnostem.
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Obrázek č. 3: Vývojový model interkulturní senzitivity - DMIS model (Bennett, 1993)
Stojí za zmínku, že model DMIS lze použít jako rámec pro kariérové poradce pro posouzení fázi
mezikulturní senzitivity během jeho přípravy pro mobilitu, pobytu v cizí zemi a dále,
prostřednictvím procesu kariérového poradenství a poradenství pro mobilitu. Kromě toho model
DMIS naznačuje, že kulturní citlivost a kulturní rozdíly mohou být překážkou nebo "mostem"
rozvoje vztahů a efektivní komunikace s ostatními. Model vychází z poznatku, že kulturní základy
každého jedince mohou jak podporovat, tak omezovat prožívání kulturních rozdílů. Navíc tento
rámec tvoří základ pro efektivní vedení a osobní rozvoj jednotlivců a podporuje poradce
k efektivnější práci s klienty, kteří přicházejí z různých kultur. Model lze využít v kariérovém
poradenství pro mobilitu i při práci s etnickými menšinami, protože poskytuje vhodné struktury
k pochopení, jak lidé prožívají kulturní odlišnosti.
Lidé, kteří žijí v zahraničí, mají často potíže s přizpůsobením se novému způsobu života. To
obvykle platí i pro studenty vysokých škol studující v zahraničí. Tento druh obtíží se především
vztahuje k adaptaci na nový vzdělávací systém, na styl komunikace a na způsob myšlení
(Shaheen, 2004). Kulturní šok8 byl definován v Oberg (1958, citováno EOPPEP, 2012) jako šok,
který pramení ze ztráty všech známých znaků, symbolů nebo sociálních kontaktů, zatímco Adler
(1977, citováno v EOPPEP, 2012) popisuje kulturní šok jako silnou emocionální reakci proti ztrátě
své vlastní kultury a strachu z kultury, ve které se dotyčný ocitl. Výše uvedené přístupy mohou
zahrnovat emoce vyvolané neschopností, podrážděností a strachem z možných negativních
přístupů, například cítit se být ignorován, podceňován, nebýt přijat do kolektivu atd. Nicméně, je
třeba poznamenat, že starší modely kulturní adaptace byly kritizovány za ignorování
individuálních rozdílů a za postrádání linearity adaptačních vzorů (Leong & Chou, 2002; citováno
v Puukari, 2012). Některé výzkumy zjistily, že fáze kulturního šoku mohou být sekvenční nebo
cyklické v závislosti na individuální zkušenosti toho, kdo kulturní šok prožívá.

8

Zájemci se mohou seznámit se s problematikou kulturní adaptace blíže např.: IVANOVOVÁ, J.,
BŘICHŇÁČOVÁ, J. Fenomén kulturního šoku, fáze adaptace na cizí kulturní prostředí. Dostupné na:
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http//www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/064Ivanovova.pdf <10.2.2015>
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (1)
1)
Otázky a
úkoly

Zamyslete se nad pojmem „kompetence“. Pokud je kompetence
např. „schopnost správně aplikovat gramatiku v písemném projevu“, co
se skrývá pod pojmem „multikulturní kompetence“? Vyhledejte
alespoň tři různé definice (v literatuře nebo na internetu). Tyto tři
definice opatřené Vaším komentářem k tomu, kterou z těchto tří definic
považujete za nejlepší a proč, pošlete tutorovi.

2)

Jedním z předpokladů úspěchu skupinové aktivity je její důkladná
příprava. Vypracujte scénář pro skupinu dospělých, kteří se chystají
každý zvlášť na půlroční pracovní stáž do zahraničí a hostitelská
organizace jim nezařizuje cestu, ubytování ani stravu.
3) Co znamená pojem „geografická mobilita“ a „sociální mobilita“? Jaký je
mezi nimi vztah? Jaké další názvy mobilit znáte?

3 Prožívání mobility
Souhrn kapitoly
Tato kapitola diskutuje výhody a bariéry mobility z pohledu jedince a jeho prožívání. Diskutován
je také pojem "aktivace" a jeho dopad na osobní a profesní rozvoj jednotlivců.
Je prokázáno, že absolvování mobility z důvodu vzdělávání a zaměstnání nabízí několik výhod.
Výsledky výzkumu a praxe ukazují, že mobilita je spojena (EOPPEP, 2012):
-

se zlepšením osobního růstu a rozvoje,
se získáváním nových znalostí a dovedností,
s rozvojem jazykových dovedností,
s rozvojem transkulturních a multikulturních dovedností,
s posílením budoucí zaměstnatelnosti,
s předpokladem že, ti, kteří měli odvahu jít studovat do zahraničí jako studenti, jsou
potenciální realizátoři mobility i po studiu.

Mobilita je také vnímána z pohledu paradoxu neúčasti na mobilitě, protože i dnes existuje
mnoho volných pracovních míst v různých zemích kvůli nedostatku potenciálních pracovníků
s požadovanými kompetencemi.
14

Současné výzkumy a praxe ukazují, že kromě přidané hodnoty a výhod plynoucích ze zkušeností
z mobility pro jednotlivce, pro trh práce a společnost, existují i překážky a následně negativní
účinky na účastníky mobilit. Tyto převážně souvisejí (Vlachaki & Doulami, 2012):
- s odlišnou kulturou, s kulturním přesvědčením, s hodnotami, s našim chováním vůči
ostatním a s chováním ostatních vůči nám, stejně jako s očekáváním ležícím za tímto
chováním na obou stranách,
- se znalostí jazyka a s nedorozuměním způsobeným nedostatečnou komunikací,
- s profesními a kariérovými problémy,
- s obecnými a praktickými problémy (ubytování, doprava) a s osobními problémy, jako
jsou vztahy na dálku, chybějící oblíbené potraviny a sociální aktivity (viz Nedelcu & Ulrich,
2014),
- se sociální a emocionální újmou nastalou opuštěním rodiny, přátel, města nebo země.
Výzkum provedený Hanselem (2005) se zaměřil na identifikaci různých zdrojů obtíží účastníků
mobilit. Odhalil, že z respondentů jeho šetření:
- 21 % nezaznamenalo žádný problém během zahraničního pobytu,
- 20 % mělo problémy s adaptací na tradice a každodenní život v zahraničí,
- 17 % vyjádřilo mezikulturní problém související s jejich autonomií,
- 17 % mělo potíže se stylem komunikace,
- 15 % prožilo problémy v důsledku sociální či politické diskuse,
- 13 % mělo z nové kultury pocit chladu a špatné komunikace,
- 13 % zažilo problémy v oblasti sociálních vztahů.
Na základě těchto údajů Hanselova studie (2005) zdůrazňuje klíčovou roli komunikačních
a mezikulturních problémů. V poradenství pro mobilitu by proto měly být brány v úvahu
problémy související s nedostatečnou interakcí s ostatními, se stylem komunikace, s adaptací na
zvyky, tradice a s každodenním životem v zahraničí.
Pokud jde o zahraniční studenty, ti se musejí potýkat s kulturními vývojovými úkoly, které
vyplývají z interakce mezi lidmi a s jejich prostředím. Jedná se zejména o řadu kritických faktorů
podílejících se na procesu kulturní adaptace ovlivňující osobnost studenta, jako je reakce na
psychický stres, potřeba sebereflexe při studiu, potřeba různých motivačních faktorů a dalších
aspektů souvisejících s rekonstrukcí vlastní identity v novém prostředí (Puukari, 2012). Studenti
se mohou také cítit v cizí zemi opuštěně v důsledku toho, že způsob a tempo studia může být
velmi odlišné od způsobu a tempa studia v jejich zemi, nebo jsou-li vzdělávací metody příliš
konstruktivistické a vyžadují příliš samostatné práce. Studium může být zejména obtížné pro
studenty, kteří jsou zvyklí učit se podle didaktické metody výuky (Barker, Child, Gallois, Jones, &
15

Callan, 1991; Sheehan & Pearson, 1995; citováno v Puukari, 2012). Znalost jazyka je také velmi
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důležitá, protože ovlivňuje akademické a sociální přizpůsobení zahraničních studentů. Navíc
úroveň sebedůvěry v používání jazykových znalostí hraje klíčovou roli vzhledem k tomu, že je
prokázáno, že tento druh sebedůvěry je významnější než teoretické jazykové znalosti jako takové
(Swagler & Ellis, 2003, citováno v Puukari, 2012). A konečně je pozoruhodné, že mezinárodní
studenti se mohou setkat i s kulturním rasismem, zejména pokud jsou patrné významné rozdíly
v kultuře a v barvě kůže. Náhlé a neočekávané projevy rasismu mohou být pro studenty
traumatické. Zvláště, pokud se s nimi setkávají poprvé ve svém životě v pozici příslušníka
minoritní skupiny.
Z pohledu jedince je velmi důležité, jak mobilitu prožívá. Zda je zkušenost ze zahraničí vnímána
jako pozitivní nebo negativní, do značné míry závisí na takzvaných spouštěčích. "Spouštěč je
určitá situace, kladná nebo záporná, která je během mobility v rozporu s očekáváním, a na
kterou bude student vzpomínat ještě několik let po návratu domů" (Euroguidance, 2014, s. 5). Ve
většině případů spouštěči souvisejí:
- s prožitkem rozdílu během mobility (jídlo, chování, etika atd.),
- s kontakty s "těmi významnými“ (ostatní studenti, pedagogové, vedení školy, programu
atd.),
- se skupinovou dynamikou (konflikty, pocit solidarity, atd.) a způsobem zapojení se do
skupiny.
Spouštěče jsou považovány za velmi důležité, protože pozitivní spouštěcí impulsy mají tendenci
vytvářet pozitivní vliv na rozvoj osobnosti mladých lidí, zatímco negativní mají opačné účinky.

Otázky k sebereflexi a zamyšlení (2)

Otázky a
úkoly

4)
5)
6)
7)
8)

Jak může student využít zkušenosti z mobility?
Jaká rizika nesou / číhají na účastníky mobilit?
Co znamená termín "spouštěč"?
V čem může mít „spouštěč“ negativní vliv na účastníka mobility?
Popište mezikulturní / komunikační potíže osoby účastnící se mobility.
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4 Evropská politika a perspektivy mobility
Souhrn kapitoly
Tato kapitola se zabývá mobilitou jako prioritním tématem Evropské unie, která podporuje
celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj. Krátce představuje několik příkladů evropských
programů, které se týkají mobility pro studenty, zaměstnance, výzkumné pracovníky a kariérové
poradce.
Mobilita patří mezi prioritní témata Evropské unie. Podle strategického rámce pro evropskou
spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2020 by mělo alespoň 20 % absolventů
evropského vysokého školství studovat v zahraničí s cílem realizace celoživotního učení
a mobility, zvýšení kvality a efektivnost svého vzdělání, podpory rovnosti příležitostí a sociální
soudržnosti, jakož i aktivního občanství. Dalším cílem tohoto opatření je zvýšit kreativitu, inovace
a podnikání na všech úrovních vzdělávání a zaměstnanosti (EOPPEP, 2012; Vlachaki & Doulami,
2012).
V této souvislosti se role celoživotního vzdělávání stává zásadním v usnesení Rady ministrů
školství EU (květen 2004) o politikách celoživotního poradenství9. V tomto usnesení byl uznán
význam a přínosy kariérového poradenství na podporu celoživotního učení, přístup
k informacím, k zaměstnanosti, k sociálnímu začlenění, ke kompetencím pro řízení vlastní
pracovní kariéry.
Rada ministrů školství EU v dalším usnesení týkající se kariérového poradenství z roku 200810
vyzvala k lepšímu začlenění celoživotního kariérového poradenství do celoživotní strategie
a vyzdvihla hodnotu kariérového poradenství jako celoživotního procesu, který umožňuje
občanům v jakékoliv fázi života být si vědom svých schopností a zájmů, rozhodovat se o své
vzdělávací a profesní dráze, řídit svou kariérovou dráhu, dosahovat rovnováhu mezi osobním
a pracovním životem atd.
Nejvýznamnějším programem pro podporu mobility v rámci zemí Evropské unie patří program
Erasmus+. Jedná se o pokračování Programu celoživotního učení, který byl ukončen v roce 2014.
Program Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny
9

10

Council of the European Union (2004). Strengthening Policies, Systems and Practices on
Guidance throughout Life. 9286/04. EDUC 109
Council of the European Union (2008). Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning
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Strategies. 15030/08. EDUC 257 SOC 653
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prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia pro více než 4 milionům osob za účelem
studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti
2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.
Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže
a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky
na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních
úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou
přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost v členských zemích.
Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:
 KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
 KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky
Více o programu naleznete na stránkách http://www.naerasmusplus.cz/.
Kromě toho Evropská komise podporuje několik sítí podporujících vzdělávací a pracovní mobilitu.
-

EUROGUIDANCE
Síť Euroguidance byla zřízena v roce 1992. Propojuje 68 národních středisek Euroguidance,
které podporují mobilitu na národní a evropské úrovni prostřednictvím poskytování
aktuálních informací a vzdělávacích aktivit pro kariérové poradce, studenty, pedagogy a další
zainteresované strany. Souběžně s tím Euroguidance svými aktivitami přenáší evropský
rozměr kariérové poradenství na národní úroveň.
http://euroguidance.eu, http://www.euroguidance.cz/cz/

-

Evropské služby zaměstnanosti - EURES
Základním posláním sítě EURES je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Službu
EURES (z angl. EURopean Employment Services) nabízejí veřejné služby zaměstnanosti všech
28 členských států EU, dále členské země EHP Island, Lichtenštejnsko a Norsko,
a prostřednictvím bilaterálních smluv také Švýcarsko. Základním úkolem sítě EURES je
poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci
i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Poskytování služeb
EURES je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze přístupné
na Evropském portále pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské
služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, kteří působí na krajských
pobočkách a kontaktních pracovištích ÚP ČR.
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http://ec.europa.eu/eures/, http://portal.mpsv.cz/eures/
-

Evropská informační síť pro mládež - EURODESK
Střediska Eurodesku působí ve 33 evropských zemích. Zprostředkovávají výměnu informací
pro mladé lidi a pro pracovníky s mládeží o aktivitách v zahraničí (studium, práce, cestování,
ubytování, dobrovolnictví). Zprostředkovávají také kontakty na zahraniční organizace
a obecné informace o EU.
http://www.eurodesk.eu/, http://www.eurodesk.cz/

-

EURAXESS
EURAXESS je síť center poskytující prostřednictvím portálu informace a pomoc jak
přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. Tento portál obsahuje praktické
informace o pracovním i běžném životě, stejně jako informace o pracovních příležitostech
a možnostech financování. Centra Euraxess pomáhají výzkumným pracovníkům a jejich
rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc
v otázkách jejich mobility.
http://ec.europa.EU/EURAXESS/, http://www.euraxess.cz/cz/

-

EVROPSKÁ SÍŤ PRO POLITIKY CELOŽIVOTNÍHO PORADENSTVÍ (ELGPN)
ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN) je expertní síť pro celoživotní
poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Jejím cílem je podporovat spolupráci mezi
členskými zeměmi při implementaci priorit identifikovaných v evropských rezolucích
týkajících se celoživotního poradenství.
www.elgpn.eu

Otázky k sebereflexi a zamyšlení (3)

Otázky a
úkoly

9) Jaké jsou priority Evropské unie týkající se podpory mobility?
10) Jaké výhody má mobilita pro společnost, jednotlivce a EU podle
posledních oficiálních dokumentů EU o celoživotní vzdělávání
a celoživotním kariérovém poradenství?
11) Jste Vy sám/sama zapojena do některého z projektů Erasmus+? Pokud
ano, zamyslete se nad tím, jaké výhody pro Vás osobně plynou z tohoto
zapojení.
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5 Kariérové poradenství pro mobilitu ze vzdělávacích nebo
pracovních důvodů
Souhrn kapitoly
V této kapitole je popsán proces kariérového poradenství zaměřeného na otázky mobility, na
jeho význam a jeho hlavní aspekty. Důraz je kladen na to, že hlavním cílem kariérového
poradenství pro mobilitu je poskytnout klientům podporu při přípravě na mobilitu, vyrovnání se
s multikulturní tematikou a s adaptací na novou realitu i možnost poskytnout zpětnou vazbu po
návratu domů. Jsou nastíněny základní dovednosti kariérového poradce pro poskytování
poradenství pro mobilitu.
Kariérové poradenství, chápáno jako kontinuální proces v průběhu života (celoživotní
poradenství), je považováno v této souvislosti za velice účinný podpůrný nástroj přispívající
k učinění informovaného rozhodnutí, zda mobilitu realizovat nebo ne, a jako výsledek tohoto
rozhodnutí přispívají také k pozitivnímu prožití mobility (Garcia Murias, 2014).
Kariérové poradenství pro mobilitu ze vzdělávacích nebo pracovních důvodů zahrnuje pomoc při
sestavení plánu pro realizaci mobility, při realizaci plánu mobility, při rozvoji kompetencí, Je
realizováno poskytováním informací, rad a doporučení individuální a/nebo skupinovou formou.
Jakýkoli druh poradenské činnosti by měl být důvěryhodný a brát v úvahu zpětnou vazbu od
všech zúčastněných stran (EOPPEP, 2012). Právě zpětné informace jsou pro kariérové
poradenství pro mobilitu velice cenné, protože poradce sám tak širokou zkušenost z mobility
nemá (Vanraepednbusch, 2012).
Poradce by měl být schopen přizpůsobovat svůj komunikační styl tak, aby se klienti cítili
bezpečně, používat poradenské strategie v souladu s potřebami klientů, jejich kulturními
hodnotami a očekáváními. Důsledně klást důraz na poradenský přístup ke klientům, provázet je
procesem adaptace a pomáhat ji pozitivně zvládnout. Jako první jsou řešeny aktuálně
pociťované nejistoty pramenící z nedostatku informací, z neznalosti místních poměrů nebo
způsobené nedostatkem finančních zdrojů. Teprve poté jsou obvykle řešeny hlubší osobní
problémy (Khoo, Abu-Rasain & Hornby, 2006).

5.1 Kariérové poradenství pro zahraniční mobilitu
Kariérové poradenství pro zahraniční mobilitu je velmi důležitý a zároveň složitý a náročný
proces vyžadující znalost problematiky multikulturního poradenství, jeho technik a postupů. Tyto
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techniky a postupy mohou být odlišné pro situace, kdy je klientem osoba, která se připravuje na
mobilitu, a kdy je klientem osoba, která se potýká s adaptačním procesem v cizím prostředí.
Jak bylo zmíněno dříve kariérové poradenství je nejen dobrou přípravou pro mobilitu, ale také
podporou během mobility a po ní. Jak příprava, tak podpora během pobytu v zahraničí by měly
být vedeny pozitivním způsobem s aktivačními prvky a návody řešení krizí během pobytu.
Konflikty a krize mohou být vnímány i jako pozitivní výzvy. Podpora získaná od "významných
osob" nebo od "mé skupiny" má ve většině případů zásadní význam při řešení krizí a spouštěčů
(Euroguidance, 2014). Je důležité nejen interpretovat a vysvětlovat spouštěče. Pozornost by
měla být věnována také etapě zvratu, kdy je jiná kultura bez nadhledu upřednostňována před
kulturou vlastní, a duality, kdy dochází k polarizaci kulturních rozdílů (zdůrazňování zásadních
rozdílů).
Účastníci mobilit mohou po návrat domů zažívat pocit desorientace, kdy se necítí spokojeni ve
své původní domácí kultuře ani v té, ze které se vracejí. Účastníci mobilit by měli dostat
příležitost vyprávět svůj příběh, vyměňovat si zkušenosti s ostatními a přemýšlet, co se během
pobytu v zahraničí naučili. Co vám pobyt v zahraničí dal / vzal? Jaké jsou možnosti a výzvy
mobility pro celoživotní vzdělávání? V tomto kontextu lze použít sebehodnotících nástrojů
a DMIS (Bennett, 1993) s cílem, aby si účastníci uvědomili, jaký udělali pokrok ve vnímání
mezikulturní senzitivity, ve stylu učení atd. Hodnocení lze opakovat o pár měsíců později, protože
teprve s odstupem času může být účastník mobility schopen svůj pobyt v zahraničí posoudit, co
se stalo v zahraničí, a jeho pohled bude objektivnější. Přínosné je k takovému setkání přizvat
i domácí i zahraniční instituce zapojené do mobility, které tak získají zpětnou vazbu
o zkušenostech a o problémech, se kterými se potýkali cizinci v jejich organizaci. Tento proces lze
usnadnit pomocí moderních technologií umožňující audio nebo video konference.

5.2 Kariérové poradenství pro zahraniční studenty
Pokud jde o mezinárodní studenty, ti musí být připraveni na celou řadu událostí (v dřívějším
textu nazváno „spouštěč“), kterým jsou vystaveni. Poradenství v přijímací instituci by mělo
směřovat k vytvoření situací s pozitivními spouštěcími impulsy a na návody, jak se vyrovnat se
situacemi negativními (viz kapitola 3).
Ačkoliv je potřeba poradenských služeb pro zahraniční studenty velká, mnohé studie prokázaly,
že studenti se často zdráhají tyto služby využívat (Abe, Talbot a Geelhoeda, 1998; Pedersen,
1991; Sandhu, 1994; citováno v Puukari, 2012). Jedním z důvodů může být, že součástí
vzdělávání poradců není příprava pro poskytování poradenství zahraničním studentů (Fouad,
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1991, citováno v Puukari, 2012). Dalším důvodem může být, že mezinárodní studenti očekávají
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okamžité řešení krizí a problémů souvisejících s mezikulturním přechodem (Hayes & Lin, 1994,
citovano v Puukari, 2012). Majíce toto na paměti, poradci by se měli snažit reagovat na tyto
bezprostřední obavy a pomoci studentům při hledání relevantních zdrojů a způsobů, jak řešit
problémy, stejně jako je povzbudit k dalšímu využívání poradenských služeb. Kromě toho tyto
služby mnoho zahraničních studentů nezná, protože je jejich škola neposkytuje. Proto je důležité
zahraniční studenty při úvodních setkáních informovat o tom, co jsou to za služby, kdy a jak je lze
použít a co od nich lze očekávat. Arthur (2003a, citováno v Puukari, 2012) konstatuje, že také pro
poradce je přínosné účastnit se úvodních setkání se zahraničními studenty a představit se jim.
Studenti jsou pak lépe připraveni poradce kontaktovat v případě potřeby. Thomsen (2012,
citováno v Puukari, 2012) tvrdí na základě svých zkušeností, že poradenské služby jsou lépe
přijímány, pokud jsou poskytovány skupinám a nikoli jednotlivcům – to je aspekt, který stojí za to
brát v úvahu při plánování aktivit. Mnohdy to jsou jiní studenti, na které je pro studenty snazší se
obrátit o radu a pomoc, než na poradce nebo pracovníka školy. Právě proto je vhodné
podněcovat studenty, aby se pomáhali svým spolužákům, protože oni snadněji rozpoznají
situace, ve kterých by měl zahraniční student vyhledat odbornou poradenskou službu. Mohou
také pomoci s počátečním kontaktem s poradcem.
Celkově vzato, co se týká stanovení cílů kariérového poradenství pro zahraniční studenty, je
důležité se podívat na kariérové poradenství z různých úhlů pohledu. Například z pohledu
vývojových cílů se posunuje poradenství od řešení problémů k podpoře procesu rozvoje
studentů. Podle Kagan a Cohen (1990, citováno v Puukari, 2012) se zahraniční studenti, kteří se
spřátelili s příslušníky hostitelské země a kteří jsou schopni komunikovat jazykem hostitelské
země, lépe přizpůsobují novému prostředí a kultuře. Důraz v kariérovém poradenství by proto
měl být na pomoc mezinárodním studentům s jejich adaptačním procesem. Poradci se vědomě
snaží povzbudit mezinárodní studenty, aby rozvíjeli své interkulturní kompetence a ne jen
se pasivně pohlíželi na kulturu hostitelské země.
Hargrove et al. (2003, jak je uvedené v Puukari, 2012) doporučuje, aby se kariéroví poradci
seznámili se současným výzkumem kariérového chování etnických menšin. Mohli by se také
aktivně podílet na řešení jejich dalšího vzdělávání, zaměstnanosti, rodinných a dalších problémů.
Není realistické očekávat, že všichni poradci budou tak aktivní. Myšlenka, že poradci mají mít
znalosti a osobní interakce s lidmi z různých kultur, je však velmi užitečná.
Kariérové poradenské služby na pomoc zahraničním studentům při hledání zaměstnání je třeba
více nasměrovat na praktickou pomoc. Jedná se zejména o asistenci při psaní životopisů
a motivačních dopisů nebo trénink přijímacího pohovoru. Jeden z předních výzkumných
pracovníků v oblasti poradenství, Nancy Arthur, uvádí, že na získávání dovedností plánovat si
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svou vlastní kariéru a život by se mělo pohlížet jako na klíčovou součást řízení cross-kulturní
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transformace zahraničních studentů. Studenti, kteří berou plánování kariéry jako nedílnou
součást jejich studia v zahraničí, jsou lépe připraveni na návrat domů a na využití svých
zkušeností při vstupu do pracovního života.

5.3 Příprava kariérových poradců v otázkách kariérové mobility
Účast na mobilitě vyžaduje různé druhy dovedností / kompetencí, mezi kterými jsou dovednosti
související se schopností rozhodování se a práce s informacemi. Kromě stávajících dovedností by
tedy kariéroví poradci měli mít rovněž znalosti a dovednosti práce s informacemi a informačními
zdroji nejen na národní a regionální úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Zejména
v mezinárodním kontextu se od kariérového poradce očekává, že má (Arthur, 2005, jak je
uvedené v Puukari, 2012):
- přehled o teoriích celoživotního profesního rozvoje,
- přehled o multikulturní gramotnosti, o respektování kulturních odlišností, o mezikulturní
citlivosti, o rovnosti pohlaví,
- přehled o etických normách,
- multikulturní kompetence,
- schopnost vyhledávat poradenské služby a programy pro mezinárodní studenty,
- přehled o legislativních a právních normách v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, ochrany
zdraví a v sociálních otázkách,
- dovednost práce s informačními a komunikačními technologiemi v oblasti kariérového
poradenství na národní i mezinárodní úrovni,
- dovednost přímého kontaktu s klienty, se skupinami a se spolupracujícími institucemi
(znalost alespoň jednoho cizího jazyka).
Arthur (2005) navrhuje pět klíčových oblastí pro vzdělávání a rozvoj poradců, kteří pracují
s mezinárodními studenty:
- teorie a modely mezikulturních přechodů11,
- typické (běžné i obtížné) situace, kterým čelí mezinárodní studenti,
- multikulturní kompetence, včetně sebeuvědomění, znalostí a dovedností,
- metody a nástroje aktivizace mezinárodních studentů k využívání služeb kariérového
poradenství,

11

Poznámka: Anglický výraz cross-cultural transtition: Proces přechodu mezi různými kulturami obvykle
způsobený cestou / přestěhováním se z jedné kultury do druhé / z jednoho státu do druhého bez
ohledu na dobu trvání a důvod. Součástí tohoto procesu je přizpůsobení se místním zvykům, etiketě,
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trhu práce a nové kultuře.
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-

role kariérového poradenství při zastupování klientů jako reakce na systémové bariéry
a zlepšování institucionální politiky a postupů, které ovlivňují zahraniční studenty.

Zástupci sítě Euroguidance (2010, s. 5) sestavili na základě brain-stormingu přehled dovedností
a znalostí potřebných při poskytování poradenství pro mobilitu (obr. 4).

Psychologické aspekty
empatie
naslouchání
znalost sebe sama a
vlastních hodnot
osobní zkušenost s mobilitou

Sociální aspekty
generační kontext
sociologie „mladé
generace“
rozdílnost cílových
skupin
Počítačová gramotnost
základní znalosti
Poradenský proces
znalost poradenského
procesu
doprovázení po
poradenské službě

Referenční model
znalost fází prožívání mobility
interkulturní prvky
napojení na výzkumné aktivity
Řízení vnějších vztahů
znalost cizích jazyků
networking

Kariérové
poradenství
pro mobilitu

Další odborné vzdělávání

Administrativní zajištění
práce se záznamy a
informacemi o
klientech
Kontrola odborných záležitostí
specifické nástroje mobilit
diagnostické nástroje

Obrázek č. 4: Přehled dovedností a znalostí pro poskytování efektivního kariérového
poradenství pro mobilitu12
Navíc Khoo et al. (2006) vypracovala pokyny pro mezikulturní kariérové poradenství. Zahrnuje
doporučení mimořádně důležitá pro poradenství zahraničním studentům na základě podnětů
Americké psychologické asociace (1993, citováno v Khoo et al., 2006) a Pedersen (1991, citováno
v Khoo et al., 2006). Souhrn těchto doporučení je následující (Khoo et al., 2006, s. 111-112):
- Poradce má informovat své klienty v cílech, v očekáváních a v rozsahu poradenství, stejně
jako o šíři poradenských služeb, které on sám poskytuje.
- Poradce má sledovat výzkum a zabývat se otázkami, které souvisejí s jeho klienty.
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Euroguidance. (2010). Mobility advice interview: A quality approach to mobility advice. Euroguidance.
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-

Poradce má uznávat etnicitu a kulturu jako důležité parametry v pochopení
psychologických procesů.
Poradce má respektovat roli rodiny, společenských hodnot a klientovu kulturu.
Poradce má eliminovat své vlastní předsudky a zaujatost.
Poradce nemá při poskytování poradenství zahraničním studentům příliš zdůrazňovat
nebo nedoceňovat kulturní rozdíly mezi sebou a studentem.
Poradce si má být vědom konkrétních dovedností potřebných k pomoci zahraničním
studentům při adaptaci na nové podmínky.
Poradce má podporovat navazování kontaktů mezi zahraničními a domácími studenty.
Poradce se má snažit usnadnit adaptaci vyjíždějících / přijíždějících studentů. Vyžaduje to
kontakt se studenty před cestou, během pobytu a poté, co se vrátí domů.
Poradce má pomáhat studentům řešit i problémy po návratu z cesty / domů.

5.4 Hodnocení projektu mobility
Hodnocení projektu mobility posuzuje širokou škálu aspektů, jako jsou např. (Euroguidance,
2010):
- motivace a vlastního přispění klienta a jeho vhodnosti pro projekt,
- podpora blízkých (členů rodiny, přátel, kolegů atd.),
- schopnost improvizovat, nezávislost, schopnost překonávat stereotypy, dovednosti,
včetně jazykových dovedností, zvědavost, atd.,
- proveditelnosti projektu: náklady, administrativní a praktické detaily, termíny, atd.,
- rizika spojená s mobilitou,
- hlavní zisk pro každý program.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (4)

Otázky a
úkoly

12) Kterými hlavními otázkami se zabývá kariérové poradenství pro
mobilitu?
13) Které klíčové body má poradce zvažovat při posuzování projektu
mobility?
14) Které kompetence má poradce rozvíjet, aby byl schopen efektivně
pracovat s mezikulturními a mobilitními otázkami podle Arthur (2005)
a Khoo et al. (2006)?
15)

Přemýšlejte o kritických aspektech mobility (např. finanční zajištění,.
Co všechno je potřeba vzít v úvahu při práci s klientem, který se chystá
na studijní pobyt v zahraničí? Poznamenejte si vše důležité k rozhovoru
s tímto klientem v podobě jednoduchého diagramu.

6 Cvičení vhodná pro poradenský rozhovor
Souhrn kapitoly
V této kapitole jsou popsány obecné fáze poradenského rozhovoru se zaměřením na mobilitu.
Jsou zde uvedeny příklady aktivit a nástrojů, které může poradce použít s cílem posoudit
mobilitu, připravenost klienta, pochopení prožitku individuální mobility a posouzení úrovně
transkulturního uvědomění.
Kariérové poradenství pro mobilitu je realizováno v několika fázích, které probíhají před
mobilitou, během pobytu a po návratu a nezáleží na tom, zda jsou příjemci poradenských služeb
mladí nebo starší klienti, studenti nebo pracující.
Hlavní fáze poradenského rozhovoru byly navrženy Euroguidance (2014)13:
- Navázání kontaktu, zjištění současného a žádoucího stavu (více viz modul M02) ve všech
oblastech dotčených zvažovanou mobilitou.
- Identifikace potřeba a způsobu jejich saturace.
- Sestavení plánu mobility (viz modul M02, příloha č. 2).
- Vytvoření poradenského vztahu mezi poradcem a klientem.

13

Euroguidance. (2014). Mobility advice interview: Mobility advice process. Euroguidance: European
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Network to Support Guidance .
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-

Analýza individuálního plánu mobility: jeho zhodnocení, identifikace problémů, práce se
stereotypy.
Podpora realizace plánu.
Závěrečná příprava před mobilitou.
Monitorování klienta během pobytu na mobilitě.
Vyhodnocení prožitků a získaných zkušeností po návratu.

Nicméně je třeba poznamenat, že podpora během pobytu v zahraničí není obvyklá. Přesto by
měl být klient vybaven kontaktem na poradce, aby jej mohl použít v případě potřeby. Pokud
bychom poradenskou podporu během pobytu chtěli zabezpečit z vysílající strany, bylo by
potřeba vymyslet nějaké řešení např. s využitím internetu, jako jsou blogy, internetové deníky,
Skype apod. Monitorování průběhu může hrát významnou úlohu při odhalování problémů
a pomoci klientovi k zamyšlení také o svém chování a postojích. Výše uvedené nástroje
sebehodnocení a model DMIS lze také použít v procesu hodnocení. Tento typ nástrojů může
pomoci klientům při mapování jejich schopností, růstu a interkulturního vzdělávání během
pobytu v zahraničí.
Dále jsou uvedeny příklady, které mohou usnadnit klientům mapovat jejich osobní rozvoj, jejich
postoje k mobilitě, úroveň adaptace na novou kulturu, připravenost převzít iniciativu mobility,
posuzovat potřeby nebo konflikty během pobytu atd. Poradce může zvolit pouze jednoho nebo
kombinaci více cvičení. Cvičení byla převzata z finského Centra pro mezinárodní mobilitu (CIMO)
a z publikace EOPPEP (2012) Průvodce mobilitou.
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6.1 Cvičení č. 1: Cestovní deník
Cestovní deník není deník v pravém smyslu tohoto slova a doporučuje se vyplnit jej až po návratu
domů. Pokud jste se rozhodli zůstat v zahraničí delší dobu, můžete použít cestovní deník
i k vyhodnocení své dosavadní zkušenosti. Cestovní deník lze také použít k reflexi své předchozí
zkušenosti v zahraničí, i v případě, že nemáte v úmyslu vyplňovat žádné jiné cvičení v této
příručce.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Doplňte následující věty:
Cílem mé cesty bylo …
Když jsem odjel/a, neočekával/a jsem, že zažiji …
Získal/a jsem …
Cítím, že jsem se změnil/a ve smyslu, že …
Co se mi nejvíce líbilo během mého pobytu v zahraničí, bylo …
Nelíbilo se mi …
Postrádal/a jsem …
Moje dřívější představy, které nakonec nevyšly, byly …
Nezapomenutelným kouskem bylo …
Mým nejnešťastnějším momentem bylo …
Kdybych nebyl/a býval/a odjel/a, tak …
Čas strávený v jiné zemi byl pro mě …
Můj postoj ke změně mě naučil …
Kdybych měl/a jet znovu, udělal/a bych následující věci jinak …
Moje rada těm, kdo se chystají do zahraničí, je …
Zkušenosti, které nejčastěji říkám kamarádům/kamarádkám jsou …
Svému budoucímu zaměstnavateli bych řekl/a, že jsem se tam naučil zejména …
Můj vztah k mé vlasti je nyní …
Věci, které jsem měl k dispozici během pobytu v zahraničí a které nyní postrádám jsou …
Příště budu cestovat do …
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6.2 Cvičení č. 2: Nový jazyk – nové obzory?
Stěhování do zahraničí do neznámého prostředí s cizím jazykem a kulturou je zásadní změna
v životě. Na některé změny se nelze připravit předem. Co však můžete udělat, je posoudit, jak
jste připraveni na možné změny a zvážit, jaký je váš postoj k těmto změnám.
Mraky představují různé oblasti vašeho života, které mohou být ovlivněny pobytem v zahraničí.
Zaškrtněte mraky, které si myslíte, že budou pobytem v zahraničí ovlivněny nejvíce.

rodina
životní
podmínky

studium

kariérové
možnosti

Zdraví a
pohoda

přátelství

Pohled na
svět

poznání
sebe sama

každodenní
rutina

práce /
zaměstnání
volný čas
Názor na vlastní
kulturu
hodnoty

jiné?
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6.3 Cvičení č. 3: Transkulturní povědomí
Do následující tabulky si poznamenejte, jak se sami hodnotíte v uvedených oblastech, které
souvisejí s transkulturním povědomím.

Jak hodnotíte sami sebe?
Otevřená mysl
Flexibilita a tolerance rozdílných názorů a
chování
Dovednost přizpůsobit své chování
Jistota v nejistých situacích
Schopnost důvěřovat někomu/něčemu i v
případě, že jde o neznámé osoby/věci/situace
Skromnost
Zájem o nové nebo jiné (věci/osoby/situace)
Extroverze (otevřenost)
Tvořivost
Diskrétnost
Dovednost rozhodovat se i přes nedostatek
informací
Ochota přijmout jiné názory ostatních jako
výzvu
Trpělivost
Pochopení pro věci, které jsou „odlišné“
Respekt k ostatním
Ochota změnit se a touha po učení
Empatické porozumění
Smysl pro humor

Chybí
mi,
potřebuji
zlepšit

Nevím, jak
jsem na tom,
potřebuji
vyzkoušet

Mám, je to
moje silná
stránka
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6.4 Cvičení č. 4: Trpíte cestovní horečkou?
Označte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky.
Plně
souhlasím

Výrok

Nevím –
nemám
názor

Naprosto
nesouhlasím

Jsem v životní situaci, kdy mohu okamžitě odjet
do zahraničí.
Cizí jazyky a kultury mě vždy fascinovaly.
Nemám problém pracovat v zahraničí.
V zahraničí můžu dělat věci, které doma nejdou.
Chtěl/a bych si vyzkoušet žít v zahraničí.
Studovat nebo pracovat v zahraničí může být
příjemnou změnou.
Během pobytu v zahraničí bych mohl/a více
přemýšlet o své budoucnosti.
Zajímá mě, co si lidé v zahraničí myslí o Češích.
Zkušenost získaná v jiné kultuře je cestou
obohacení života.
Když jsem v zahraničí, přemýšlím o tom, jaké by
to bylo, žít tam.
Pokud jste zaškrtli více výroků v kolonce „Plně souhlasím“, jste připraveni získat zkušenost
v zahraničí. Pokud v kolonce „Naprosto nesouhlasím“, trpíte cestovní horečkou. Nejste pro cestu
do zahraničí připraveni.

Otázky k sebereflexi a zamyšlení (5)
16) Které jsou hlavní fáze poradenského rozhovoru zaměřeného na
mobilitu? Jaké formy pomoci většina klientů potřebuje?
Otázky a
úkoly

17)

Vyberte si dvě z výše uvedených cvičení a poznamenejte si krátce (23 věty), co je jejich cíl, pro který typ klientů by byly nejvhodnější, a ve
které fázi rozhovoru je lze použít.
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7 Požadavky pro úspěšné ukončení modulu
Úspěšné ukončení modulu vyžaduje:
-

Účast na prezenční výuce.

-

Písemné zpracování úloh 1, 2, 15, 17, které jsou označeny symbolem
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 zaslání
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