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O tomto modulu
Modul „Zabezpečování kvality v kariérovém poradenství“ je určen kariérovým poradcům,
vedoucím pracovníkům kariérových poraden a dalším praktikům, kteří se zabývají kvalitou
kariérového poradenství a jejím zlepšováním. Mezi tyto praktiky patří lektoři, konzultanti,
trenéři, instruktoři, administrátoři kurzů, informační a marketingoví pracovníci. Cílem modulu je
podat přehled o metodách a způsobu hodnocení kvality v kariérovém poradenství a o roli
kariérového poradce v procesu zajišťování kvality.
Modul přibližuje zejména mezinárodní přístupy k zajišťování a hodnocení kvality poradenských
služeb. O obsahu může také maličko napovědět to, že autor tohoto studijního materiálu pochází
z Řecka (proto je hodně zdrojové literatury řeckého původu), a v době, kdy připravoval tento
studijní materiál, se aktivně podílel na práci ELGPN.1
Modul je členěn do několika kapitol. První kapitola se zabývá pojmem zajišťování kvality a
předkládá argumentaci o její nezbytnosti v kariérovém poradenství. Druhá kapitola podává
přehled evropských a mezinárodních dokumentů týkající se kvality a standardů kariérového
poradenství. Třetí kapitola se věnuje cyklu permanentního zvyšování kvality a popisuje jednotlivé
fáze tohoto cyklu. Čtvrtá kapitola diskutuje výsledky a efekty kariérového poradenství a pátá
kapitola obsahuje model systému zajištění kvality kariérového poradenství.
Na konci kapitol (1. – 5.) jsou zadány různé úkoly k úvaze, k reflexi a k vypracování. Vypracování
úloh označených symbolem
ukončením kurzu.

1

je povinné. Takto označené úlohy se odevzdávají tutorovi před

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). Cílem ELGPN je pomáhat členským státům
Evropské unie (a sousedním zemím, které se mohou zapojit do Programu celoživotního učení) a
Evropské komisi při rozvoji evropské spolupráce v celoživotním poradenství v oblasti vzdělávání a
zaměstnanosti v souladu s usneseními Rady Evropy pro celoživotní poradenství (2004, 2008).
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Výsledky učení / Learning outcomes
Po ukončení studia tohoto modulu budou mít studující dostatečné znalosti o následujících
tématech:
 Pojem a cíl zabezpečování kvality v kariérovém poradenství
 Evropské a mezinárodní rámce zabezpečování kvality kariérového poradenství
 Kritéria kvality v kariérovém poradenství
 Ukazatele kvality a příklady možných dat, které prokázat dodržování kritérií kvality

1 Pojem zajišťování kvality v kariérovém poradenství
Souhrn kapitoly
Tato kapitola se zabývá rostoucím významem zajišťování kvality v kariérovém poradenství v
evropských politikách a pochopením cílů a systému zajišťování kvality.
Celoživotní kariérové poradenství2 se dostává stále více pozornosti na evropské i na národních
úrovních. Je považováno za průřezové téma pro návrh evropské politiky, je styčným bodem v
obecných zásadách použitelných pro související politické oblasti, a za spojovací prvek v rámci
politik školního a odborného vzdělávání a přípravy (VET), vysokoškolského vzdělávání, vzdělávání
dospělých, zaměstnanosti (včetně reformy veřejných služeb zaměstnanosti a EURES), sociálního
začleňování, speciálních horizontálních politik (například mládež, aktivní stárnutí, občané se
zvláštními potřebami). Také úzce souvisí se strategií Evropa 2020, která stanovuje strategické
politické směry pro oživení hospodářského růstu a udržitelného rozvoje. Tři z pěti hlavních
ukazatelů ve strategii Evropa 2020 (zaměstnanost, vzdělání, chudoba a sociální vyloučení) jsou
propojeny přímo s dalším rozvojem evropských celoživotních poradenských systémů a politik.

2

Celoživotní kariérové poradenství zahrnuje řadu aktivit, které umožňují občanům v jakémkoliv věku a v
libovolné fázi jejich života poznat nebo analyzovat jejich dovednosti, schopnosti a zájmy; naučí je
uskutečňovat důležitá rozhodnutí v otázkách vzdělávání, výcviku a výběru povolání a řídit jejich
individuální životní cesty v procesu učení, práce a dalších činnostech. Kariérové poradenství je
poskytováno v rámci vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti. Pro kariérové poradenství nebo
přípravu na povolání poradci často používají pouze výraz poradenství. Pojem poradenství je používáno
jako název zastřešující soubor činností jako je předávání informací, podávání rad a porad, koučování,
vzdělávání / učení, zastupování klienta při jednáních a kariérová diagnostika. Výjimkou je výchovné
poradenství, které má své specifické postavení v oblasti vzdělávání. (Glosář ELGPN)
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Celoživotní poradenství by mělo být uznáváno jako základní nástroj k dosažení těchto cílů. Práce
skupiny odborníků celoživotního poradenství3 a některé z provedených studií poradenských
služeb4 se staly podkladem pro přípravu dvou usnesení Rady Evropské komise pro vzdělávání
(vydaných v roce 20045 a 20086), které zdůraznily potřebu poradenských služeb v průběhu
celého života s cílem vybavit občany dovednostmi, aby byli schopni zvládnout vzdělávání a
pracovní kariéru, a také přechod od vzdělávání do pracovního procesu. Usnesení upozorňují na
čtyři prioritní oblasti:
 rozvoj kompetencí řízení vlastní kariérové dráhy,
 dostupnost kariérového poradenství,
 zajišťování kvality a datové základny pro rozvoj politik a systémů kariérového
poradenství, a
 koordinace služeb kariérového poradenství.
Členské státy byly vyzvány, aby přijaly opatření k modernizaci a posílení jejich politik v oblasti
poradenství a systémů v těchto čtyřech prioritách.
Zajišťování kvality kariérového poradenství se vztahuje na plánování, implementaci, hodnocení
kvality, podávání zpráv a plánování aktivit pro zlepšení kvality s cílem zajistit, aby poradenské
3

CEDEFOP (2005). Improving lifelong guidance policies and systems. Using common European reference
tools (Zlepšování politik a systémů celoživotního poradenství. Využití společných evropských
referenčních nástrojů). Soluň : Cedefop.

4

Průzkum OECD ve 14 zemích byl zaměřen na příspěvek kariérového poradenství při plnění cílů
celoživotního učení a navrhl konkrétní kroky ke zlepšení zdrojů, poskytování a efektivitu služeb v
kariérovém poradenství, např. zlepšení dostupnosti kariérového poradenství, rozvoj dovedností řízení
vlastní kariéry, poskytování důkazů o vlivu kariérového poradenství a využití jeho rozmanitých metod
atd. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (2004). Kariérové poradenství a veřejná politika:
Překlenutí propasti. Paris: OECD. Další informace naleznete v materiálu OECD/EU (2004). Kariérové
poradenství. Příručka pro tvůrce politik.

5

Council resolution on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance
throughout life in Europe (May 2004).
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT .

6

Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. (2905th
Education, Youth and Culture Council meeting, Brussels, 21 November 2008)
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf

5

činnosti (jejich obsah, konstrukce, hodnocení kvality, validita výsledků atd.) splňovaly požadavky
zainteresovaných stran na kvalitu kariérového poradenství.
Zajišťování kvality v poradenství obvykle zahrnuje požadavek, aby všichni zaměstnanci byli
seznámeni s procesem hodnocení kvality, aby jim byla jasná jejich role v tomto procesu, co je od
nich požadováno pro efektivní výkon poradenské služby, a že jejich práce je pravidelně a
systematicky zkoumána za účelem identifikace oblastí pro zlepšení.7
Mezi cíle systému zajišťování kvality kariérového poradenství patří zejména:8
1) Zlepšení kvality a efektivity služeb kariérového poradenství.
2) Zlepšení transparentnosti a dostupnosti kariérového poradenství.
3) Prokázání přínosu a efektů kariérového poradenství a přidané hodnoty pro jednotlivce,
komunitu a společnost. S ohledem na obecnou tendenci snižování veřejných výdajů se dá
očekávat i zvýšená potřeba adekvátní argumentace odůvodňující potřebu veřejných
výdajů na kariérové poradenství.
Rozvoj zajišťování kvality kariérového poradenství není izolovaný proces: naopak, je nedílným
průřezovým tématem v systému celoživotního poradenství a v rámci institucionálních systémů
kvality, které zahrnují vzdělávání a odbornou přípravu, zaměstnanost a sociální začlenění.

Otázky k sebereflexi a zamyšlení (1)
1) Jaký je Váš názor na zavádění procesu zabezpečování kvality v
kariérovém poradenství? Zamyslete se také nad tím, co vnímáte pod
termínem „hodnocení kvality“?
Otázky
a úkoly

2) Vyhledejte vhodné definice pro pojem „kvalita“ v české literatuře a
vyberte definici, která je nejbližší Vašemu vnímání tohoto pojmu.

7

Jackson, C. (Ed.) (2012). ELGPN Glossary. ELGPN, Jyvaskyla, Finland.

8

ELGPN. (2012). Life guidance policy development: A European Resource kit. University of Jyvaskyla,
Finland and Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland, str. 49
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2 Evropské a mezinárodní rámce a standardy pro zajišťování kvality
kariérového poradenství
Souhrn kapitoly
Kapitola podává základní přehled a porovnání systémů, standardů a směrnic zajišťování kvality
kariérového poradenství.
Hovoří-li se o zajišťování kvality, často se rozlišuje mezi standardy, které mají tendenci být
přesné, direktivní, někdy i přísné, se zabudovanými kontrolními postupy a sankcemi,
ekonomickými či jinými, a směrnicemi, které bývají méně direktivní, obecnější a bez sankcí.
Standardy mívají charakter technické specifikace procesů a aspektů, které jsou obvykle více
měřitelné než ty, kterých se týkají směrnice.
Dále v textu se již nerozlišuje, zda se jedná o standard nebo směrnici. Oba pojmy jsou brány jako
synonyma vyjadřující popis předem stanoveného minimálního standardu dané služby, jejího
zabezpečení, procesu poskytování a výstupů. Pro zjednodušení textu se používá výraz standard.
Lze rozlišovat:9


Standardy kvality kariérového poradenství se mohou týkat:
o vstupů - kvalifikace poradce, organizačního a administrativního zabezpečení,
vybavení prostor, ve kterém poradenská služba probíhá atd.,
o procesů – cílů, fází a kroků poradenského procesu, využívání diagnostických
nástrojů, času věnovanému klientovi, průběh stanovování kariérového cíle,
sestavování kariérového plánu a kariérového portfolia atd.,
o výstupů – spokojenosti klientů (nakolik klient večer uléhá s pocitem, že má jasno
o svých cílech a dokáže sobě i ostatním odpovědět na otázky „Co když ...“ a „Co
až...“), kvality kariérového plánu a kariérového portfolia, úspěšnost poradenské
služby (např. počet klientů, kteří se po poskytnutí porady uplatnili na trhu práce)
atd.
Většina systémů hodnocení kvality se zabývá vstupy a výstupy, nebo obojím. Jen
málokteré se zaměřují na samotný poradenský proces.

9

Plant, P. (2001). Quality in Career Guidance. OECD, str. 6
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Standardy kvality vycházející z naplnění potřeb klienta, nebo standardy odvozené
z potřeb společnosti.



Interní a externí standardy kvality. Většina systémů hodnocení kvality se skládá ze dvou
fází - sebehodnocení a externí hodnocení. Instituce zpracuje podle stanovené osnovy
sebehodnoticí zprávu nebo dotazník. Externí hodnotitel se se sebehodnocením seznámí a
vybrané vstupy, procesy, nebo výstupy ověřuje na místě.



Standardy kvality nebo směrnice vydané různými poradenskými asociacemi
národními orgány.



Standardy kvality, které vznikly během procesu „shora dolů“ nebo „zdola nahoru“.
Výhoda vzniku standardu kvality“shora dolů“ je garance procesu zajišťování kvality a jeho
složek z centrální úrovně. Nevýhodou je, že podřízená složka nemá pocit vlastnictví
tohoto procesu, který byl nařízen shora a se kterým se podřízená složka nemusí plně
ztotožnit. Zatímco u postupu „zdola nahoru“ má podřízená složka pocit vlastnictví.

nebo

Otázka vlastnictví procesu zajišťování kvality je zásadní a stanovuje, kdo definuje, řídí, stará se o
údržbu, kontroluje a vlastní standardy. Potřeba torby společných centrálních/národních
standardů kvality se zvyšuje (Fretwell & Plant, 2001). Standardy kariérového poradenství jsou
účinnější, byly-li vyvinuty ve spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami jako jsou
poskytovatelé poradenských služeb, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé, odbory, agentury,
studenti, rodiče, uživatele a kariéroví poradci.10 Podle ELGPN by měly být standardy vypracovány
konsensem a schváleny na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni, která disponuje
uznávanými a relevantními odbornými znalostmi.
Standardů a směrnic pro poskytování kariérového poradenství existuje více, než je zde možné
vyjmenovat. Základní obecnou normou řízení kvality je technická mezinárodní norma ISO 9000,
která se však v poradenských službách používá velice zřídka. Dále je uveden základní přehled
nejvýznamnějších mezinárodních dokumentů, které se týkají zabezpečování a hodnocení kvality
kariérového poradenství.

10

OECD (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD, str. 13
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 V roce 2005 Cedefop zveřejnil studii „Zkvalitnění politik a systémů celoživotního
poradenství“,11 která zahrnuje tři společné evropské referenční nástroje, tj. souhrn
požadavků na poskytování kariérového poradenství na národní, regionální a místní úrovni:
• Cíle a principy poskytování celoživotního poradenství
• Vybrané referenční body systémů zajišťování kvality poradenských služeb v Evropě
• Klíčové prvky systémů celoživotního poradenství v evropských zemích
Tyto tři evropské referenční nástroje zpracovala Skupina expertů pro celoživotní
poradenství, která byla založena v roce 2002 Evropskou komisí. Popisují optimální model,
který je doplněn sekcí s otázkami, které mají pomoci tvůrcům politik přemýšlet o tom, zda
jsou poradenské služby adekvátně zabezpečeny a poskytovány na mezinárodně srovnatelné
úrovni.
 V roce 2005 vydal Cedefop „Studii ukazatelů a benchmarků celoživotního poradenství“,12
která vznikla z dat šetření informačního a kariérového poradenství uskutečněného v 37
zemích. Studie poskytuje přehled o mezinárodně srovnatelných klíčových ukazatelích a
benchmarků celoživotního poradenství.
 Britský Matrix Standard poradenských služeb13 je nástroj pro hodnocení kvality
informačních a poradenských služeb. Základem je sebehodnoticí dotazník, který si může
jakýkoliv poskytovatel poradenských služeb zdarma vyplnit, a pokud splňuje všechna
požadovaná kritéria, může požádat o provedení auditu kvality. Ve Velké Británii musí projít
tímto auditem každá instituce, která žádá o příspěvek na jimi poskytované poradenské služby
z veřejných zdrojů. Audit kvality je zpoplatněná služba. Matrix Standard hodnotí následující
čtyři tematické okruhy, z nichž každý obsahuje specifická kritéria, která organizace musí
splňovat:
1) Řízení: hodnotí se způsob řízení a rozvíjení poradenské služby.
2) Zdroje: hodnotí se prostředky použité pro dosažení efektivních služeb.
3) Poskytované služby: hodnotí se způsob, jakým je dosažena efektivita poskytovaných
služeb.
4) Průběžné zvyšování kvality: hodnotí se, jak je poskytovaná služba prověřována a
průběžně zlepšována.
11
12

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4045_en.pdf
CEDEFOP (2005) Study on Indicators and Benchmarks for Life Long Guidance
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 Od počátku svého prvního pracovního programu (2009-2010) věnovala ELGPN značné úsilí a
čas čtvrté prioritě z usnesení z roku 2008, které se týká dalšího rozvoje zajišťování kvality a
datové základny pro rozvoj politik a systémů. V rámci pracovního balíčku WP4 byla vytvořena
pracovní skupina, která se zabývala vazbami mezi politikami v poradenství, výzkumem a
praxí, a to ve dvou ohledech:
 role a rozvoj postupů zajišťování kvality v poradenství,
 důkazy, které mohou podpořit, vysvětlit, zlepšit a legalizovat poradenské služby.
Členové této pracovní skupiny se věnovali zejména revizi politik a zajímavých postupů v
zúčastněných zemích, které jsou doplněny příklady z jiných částí světa, se zaměřením na
kvalitu kariérového poradenství a výzkum provedený s cílem shromáždit důkazy pro rozvoj
politik. Pracovní skupina řešila následující otázky:
 evropské a mezinárodní postupy zajišťování kvality kariérového poradenství,
 kritéria kvality, ukazatele a benchmarky,
 výsledky a účinky (efekty) kariérového poradenství,
 metody hodnocení efektů kariérového poradenství,
 metodické problémy při hodnocení efektů kariérového poradenství.
V letech 2009-2010 členové pracovní skupiny vypracovali rámec zajišťování kvality
poradenství, který vychází z pěti společných referenčních bodů zpracovaných Skupinou
expertů Evropské komise pro celoživotní poradenství:
1) Zapojení občanů a uživatelů
2) Kompetence poradce
3) Zkvalitnění služeb
4) Soudržnost
5) Pokrytí sektorů
Pracovní skupina rozhodla přidat dvě další dimenze (výsledky; přínosy). Rámec14 obsahuje
matici „referenčních bodů“ a ukazatelů, založených na modelu vstupní proces - výsledek a to
včetně návrhů pro shromažďování údajů za účelem posouzení, jak a do jaké míry došlo ke
13

Více viz Matrix standard: http://matrixstandard.com/

14

Viz příloha 5 European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2010) A report on the work of the
European Lifelong Guidance Policy Network 2008-2010. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish
Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.
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splnění ukazatele. ELGPN vycházela ze stávajícího rámce zajišťování kvality a v další fázi
pracovního programu v letech 2011-2012 se zaměřila na další rozvoj kvalitativních kritérií a
možných zdrojů dat, které mohou být použity a dále rozvíjeny tvůrci politik a dalšími
zainteresovanými stranami, pro společné vyhodnocení vývoje šesti oblastí politik
celoživotního poradenství (školní vzdělávání, odborná příprava (VET), vysokoškolské
vzdělávání, vzdělávání dospělých, zaměstnanost a sociální začleňování).
Nový rámec15 pod názvem Rámec ELGPN pro zajišťování kvality a důkazů lze použít:


jako jednoduchý kontrolní seznam pro společné hodnocení informací dostupných služeb,



jako kontrolní seznam zdrojů dat, které jsou k dispozici na národní, regionální nebo místní
úrovni,



k identifikaci všech známých zdrojů dat, které by mohli využít tvůrci politik a které nebyly
dosud použity pro zajišťování kvality poradenských služeb v rámci dané země. Jedná se
např. o studii PISA nebo National Youth Kohort, regionální hodnotící zprávy o službách
celoživotního poradenství atd.,



k pochopení kontextu, v němž tyto kvalitativní prvky, kritéria a ukazatele jsou
uplatňovány, tj. ve školním vzdělávání, v odborné přípravě (VET), ve vysokoškolském
vzdělávání, ve vzdělávání dospělých, v oblasti zaměstnanosti a v sociálním začleňování),



ke zvážení, zda existuje prostor pro získání lepšího nadhledu s cílem rozvíjet koherentní a
konzistentní politiky celoživotního poradenství.

ELGPN vypracovala materiál Inventář efektů kariérového poradenství (Careers Service
Impact Inventory),16 dostupný online, který je určen k podchycení výsledků učení (learning
outcomes) z podpůrných aktivit kariérového poradenství z pohledu mladého člověka a
dospělého. V roce 2014 ELGPN vydala průvodce, především pro tvůrce politik v Evropě s
cílem pomoci jim zaměřit se na zajišťování kvality a politiky založené na důkazech na rozvoj
systému celoživotního poradenství. Průvodce s názvem „Základna důkazů pro celoživotní
15

Viz příloha D European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2012) Life guidance policy
development: A European Resource kit. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for
Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.

16

Viz příloha 6 European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2012) A report on the work of the
European Lifelong Guidance Policy Network 2011-2012. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish
Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.
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poradenství: Průvodce ke klíčovým závěrům pro účinnou politiku a praxi“(The Evidence
Base on Lifelong Guidance: a Guide to Key Findings for Effective Policy and Practice) vychází z
Rámce zajišťování kvality a důkazů a slučuje stávající důkazy o vlivu celoživotního
poradenství.
 V roce 2007 EKEP, jedna ze tří organizací, které se v roce 2011 spojily a vytvořily EOPPEP
(Národní organizace pro certifikaci kvalifikací a kariérové poradenství), zpracovala studii
„Mezinárodní systémy pro zajišťování kvality poradenských služeb“. 17 Studie předkládá
modelový systém vhodný pro zajišťování kvality poradenských služeb v Řecku. Řecký
Modelový systém pro zajišťování kvality poradenských služeb se skládá z 33 kritérií kvality,
které jsou rozděleny do 6 skupin:
1) vedení
2) organizace – plánování
3) kariéroví poradci – lidské zdroje
4) klient – spokojenost občana
5) poskytování služeb
6) prostory a vybavení.
U každého kritéria jsou popsány specifické ukazatele a zdroje důkazů.
 Řecký národní systém zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání (P3) byl vyvinut orgány,
které tvoří Síť celoživotního vzdělávání a k nimž patří EOPPEP. Byl vytvořen soubor osmi zásad
pro zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání (neformální vzdělání, počáteční a další
odborné vzdělávání a kariérové poradenství). Každá zásada obsahuje dimenze, které
pokrývají vstupy (strategie, lidské a finanční zdroje, struktury, standardy pro celoživotní
vzdělávání), procesy (využívání zdrojů a prostředků, nástroje a metodologie kariérového
poradenství, hodnocení, propagace služeb) a výstupy z kariérového poradenství (znalosti,
schopnosti a dovednosti, snížení počtu předčasného ukončení školní docházky, hledání
zaměstnání podle kvalifikace a potřeb trhu práce).

17

Dostupné na: http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Diethni_Sys_Poiotitas.pdf
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (2)

Otázky
a úkoly

3) Umíte-li anglicky, otevřete si webové stránky Matrix Standard na
http://matrixstandard.com/, přihlaste se (zaručeně bezpečné a
zdarma), vyhledejte sebehodnoticí dotazník a vyplňte si jej. Neumíte-li,
tuto úlohu přeskočte.
4) Stáhněte si z http://www.elgpn.eu/publications českou verzi ELGPN
Tools No. 1: A European Resource Kit – Rozvoj politik celoživotního
poradenství: Evropský nástroj pro tvůrce politik. Přečtěte si celou
kapitolu č. 6. „Kvalita a důkazy“. Kromě toho si vytiskněte tabulku 6.1
„Kvalitativní prvky vnitrostátního systému celoživotního poradenství“,
vyplňte a vezměte sebou na prezenční setkání, kde bude diskutována.
5) Ze stejné publikace ELGPN Tools No. 1: A European Resource Kit si
vytiskněte přílohu D: „Rámec zajištění kvality podložený důkazy“,
udělejte si k ní poznámky a stejně jako s předchozí tabulkou 6.1
vezměte sebou na prezenční setkání, kde bude příloha diskutována.
6)

Popište mechanismy zabezpečování kvality uplatňované ve Vaší
organizaci a Vámi osobně. Zjišťujete zpětnou vazbu od svých klientů?
Jak se získanými informacemi dále pracujete?

3 Prvky systému zajišťování kvality
Souhrn kapitoly
Tato kapitola se zabývá cyklem zajišťování kvality a analyzuje čtyři kroky tohoto cyklu.
Proces zajišťování kvality je nepřetržitý cyklus skládající se ze čtyř etap JEDNEJ (Act), VYHODNOŤ
(Evaluate), ROZVÍJEJ (Develop) a PLÁNUJ (Plan) a je považován za cyklus permanentního
zvyšování kvality (Deming a kol.). Hodnocena může být služba kariérového poradenství
poskytována jednou osobou, týmem poradců nebo institucí.
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Obrázek č. 1: Cyklus permanentního zvyšování kvality
Proces
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3.1 Hodnoty
Jádro cyklu permanentního zvyšování kvality se skládá z hodnot a hlavních zásad činností, často
ve vztahu k některým vlastnostem jako je užitečnost nebo schopnost výměny: hodnota, zásluha
nebo význam. Tvoří základ každého systému zajišťování kvality nebo standardu. Kritéria kvality a
ukazatele jsou odvozeny od těchto hodnot. Ohraničení kolem kruhu naznačuje, že učení / rozvoj
uskutečňuje osoba nebo je sdílí skupina osob, které tvoří tým se stejným cílem pro postup. Tyto
hodnoty mohou být poslání, vize, strategie, zásady činnosti, potřeby cílové skupiny, záměry
organizace atd. V studii „Mezinárodní systémy pro zajišťování kvality poradenských služeb.
Modelový systém pro kvalitní zajišťování veřejných i soukromých poradenských služeb“, kterou
zpracovala EKEP, se tento druh hodnot nazývá „požadované vlastnosti kvality“ a představují první
zásadní krok pro vytváření národní politiky pro kariérové poradenství, standardů kvality nebo
systému zajišťování kvality. V podstatě tyto kvalitativní elementy nebo vlastnosti odrážejí
požadovanou kvalitu, která by měla být charakteristická pro poskytování služeb v kariérovém
poradenství.
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Odbornost poradce (dovednosti a kvalifikace požadované od pracovníků v kariérovém
poradenství) je velmi důležitý kvalitativní prvek, jenž je centrálně umístěn uvnitř
každého systému zajišťování kvality
Vzdělávací a profesní informace používané v kariérovém poradenství
Zapojení občanů a uživatelů služeb kariérového poradenství do návrhu a poskytování
poradenských služeb

3.2 Kritéria kvality a ukazatele
První složka cyklu permanentního zvyšování kvality „JEDNEJ“ (Act) zahrnuje popis opatření, která
mají být nebo byla dokončena s cílem realizovat něco, co je v souladu s cílem nebo záměrem
zakotveným v základně. Nejdůležitějšími opatřeními jsou kritéria kvality a ukazatele.18
Kritéria kvality poradenských služeb jsou specifické informace používané jako referenční
hodnoty kvality vyjadřující obvykle minimální standardy poskytované poradenské služby.
Ukazatele kvality poradenských služeb jsou faktory nebo proměnné, které obsahují jednoduché
a spolehlivé prostředky pro hodnocení vstupů, procesu nebo výstupů. Mohou měřit dosažení
cílů, odrážet změnu po realizaci poradenské služby, nebo vyhodnocovat výkon poradce.
Ukazatelem kvality mohou být výjimečně také statistické údaje.
Příklad
Pro zajištění kvalitativního prvku „odbornost poradce“ může být kritériem kvality to, že poradci
pracují na svém „dalším profesionálním rozvoji“. Ukazatelem může být „počet hodin věnovaných
dalšímu profesnímu vzdělávání během jednoho roku“.

18

Definice těchto pojmů viz Jackson, C. (Ed.) (2012). ELGPN Glossary, ELGPN, Jyvaskyla, Finland page
19,24 and Rantamaki, J. & Vuorinen, R. (2009). Vocabulary and manual for quality circle
developmental quality assurance. (Background paper for the ELGPN WP4 meeting Berlin 13-14 May
2009), University of Jyvaskyla, Finish Institute for Educational Research.
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Ukazatele mohou být kvantitativní nebo kvalitativní.19


Kvantitativní ukazatele se dají vyjádřit číselně (např. počet osobních poradenských
setkání mezi poradcem a klientem nebo počet hodin těchto setkání), a mohou být i
podílem číselných údajů (průměrná délka trvání jednoho poradenského setkání) nebo
jiným statistickým údajem. Lze je dělit na měřitelné (metrické) a pořadové (ordinální).20



Kvalitativní ukazatele jsou neměřitelné údaje (kategoriální, nominální, slovní, verbální)
se dají vyjádřit jen slovně (např. velikost podniku – malý, střední, velký). Pokud mohou
nabývat jen dvou hodnot, hovoříme o ukazatelích alternativních (muž, žena), pokud
mohou nabývat více hodnot, označují se jako množné (dosažený stupeň vzdělání –
základní, střední, střední s maturitou, vysokoškolské).

Kvalitativní ukazatele lze transformovat na kvantitativní prostřednictvím průzkumů,
respondenčních anket nebo dalších metod, které se používají ke zjištění názorů uživatelů. Např.
kvalitu poradenského procesu můžeme částečně kvantifikovat na základě zjištění, kolik procent
klientů bylo spokojeno s poskytnutou poradenskou službou.
Ukazatele lze rozlišovat také jako ukazatele vstupů, procesů a výstupů.

19

20



Ukazatele vstupu jsou údaje, které poskytují kvantitativní údaje nebo kvalitativní
charakteristiky lidských, finančních a materiálních zdrojů pro výkon poradenské služby.



Ukazatele procesu jsou údaje o využívání zdrojů a prostředků, nástrojů a metodologií v
kariérovém poradenství, o hodnocení poradenských služeb, propagaci služeb atd.



Ukazatele výstupu jsou údaje o výsledcích a efektech kariérového poradenství v oblasti
studijní, ekonomické a sociální.

Ve studii Ukazatele a benchmarky pro celoživotní poradenství, kterou zpracoval Cedefop, se uvádí, že
informace vyjádřené počtem (kvantitativní) lze jako ukazatele použít, ale informace vyjádřené
verbálně (kvalitativní) nelze (dodatek 1). Nicméně, výsledky práce ELGPN ukázaly, že jsou potřebné
kvalitativní i kvantitativní ukazatele. Viz: Evropská síť pro politiku v celoživotním poradenství (ELGPN).
(2010) Zpráva o činnosti Evropské sítě pro politiku v celoživotním poradenství v letech 2008-2010.
Univerzita v Jyväskylä, Finsko a Finský institut pro výzkum ve vzdělávání (FIER), Saarijarvi, Finsko,
stránka 57. European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2010) A report on the work of the
European Lifelong Guidance Policy Network 2008-2010. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish
Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland, page 57.
SYNEK, M. Ekonomická analýza. Vysoká
http://nb.vse.cz/~synek/EkAnSkr.pdf <25.2.2015>

škola

ekonomická.

2003

Dostupné

na
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Vývoj ukazatelů pro posouzení výkonu poradenských služeb je významnou složkou v rozvoji
politiky celoživotního poradenství. Proces tvorby ukazatelů by měl proběhnout dříve, než jsou
přijata jakákoliv konkrétní opatření. Všeobecně jsou ukazatele tvořeny se zpětnou účinností, jež
je problematická z hlediska jejich argumentace.
Propojení hodnoty a jejího ukazatele musí být jasné a harmonické. Nemá-li ukazatel
v základně propojení s prvkem nebo je toto propojení pochybné, je příčinou „šumu“ v procesu
hodnocení.
Při zkoumání vztahu mezi ukazateli a základními hodnotami je vhodné využít vzájemného učení
(peer learning) a srovnávání. Srovnávání je proces, který umožňuje porovnat ukazatele celé
organizace a různé typy poskytovaných poradenských služeb i v zahraničí.

3.3 Možná data a nástroje pro hodnocení
Druhá etapa cyklu permanentního zvyšování kvality „VYHODNOŤ“ (Evaluate) začíná stanovením
hodnoticích nástrojů nebo příkladů možných údajů, s nimiž lze prokázat nebo hodnotit
ukazatele. Například, abychom mohli dokázat, že průzkumy spokojenosti zákazníka probíhají
pravidelně, možným zdrojem údajů mohou být záznamy o klientovi, v nichž bychom měli hledat
aktuální vyplněné dotazníky, podrobnosti týkající se četnosti průzkumu atd.
V této etapě klademe důraz na hodnocení přijatých opatření. Můžeme si položit tyto otázky:
1) Řešilo přijaté opatření zjištěný nedostatek?
2) Byl termín realizace a čas věnovaný realizaci přijatého opatření adekvátní danému
účelu?
3) Byly použité metody adekvátní pro dané potřeby, hodnoty a principy?
4) Byla odbornost poradce dostačující pro daný účel?
5) Profitovala cílová skupina z přijatých opatření?
6) Kolik vybraných ukazatelů reflektovalo pozitivní trendy?
7) Kolik z vybraných ukazatelů splnilo dané cíle?
8) V kolika z vybraných ukazatelů měla poskytnutá poradenská služba lepší výsledky než
ostatní služby?
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3.4 Rozvoj nových opatření a plánování nových aktivit
Další dvě složky cyklu permanentního zvyšování kvality „ROZVÍJEJ“ (Develop) a „PLÁNUJ“ (Plan)
vyžadují zavedení nových služeb, činností nebo rozhodnutí, které musí být přijaty na základě
zjištění z procesu hodnocení. Následující otázky mohou být užitečné:
1) V kolika z vybraných kritérií kvality jste zaznamenali zlepšení?
2) Které aktivity nebo cílové skupiny jste postrádali?
3) Co je potřeba udělat? Proč právě tato opatření?
4) Kdy by měla být tato opatření provedena?
5) Kdo by měl tato opatření provést?
6) Pro koho je opatření určeno?
7) Pro kolik z vybraných kritérií kvality existuje jasně a přehledně zdokumentovaný
postup?
8) Kolik z vybraných aktivit vychází z výsledků hodnocení?

Otázky k sebereflexi a zamyšlení (3)
7)
Otázky
a úkoly

V příloze č. 1 je uveden příklad využití cyklu neustálého zlepšování
kvality. Příklad rozveďte.


Etapa PLÁNUJ: Vypracujte hypotetický plán rozvoje kvality a
poradenské služby - můžete se příkladem v příloze č. 1 jen
inspirovat, nemusíte postupovat doslova. Můžete, ale také
nemusíte, vycházet z konkrétních dat Vaší poradny.



Etapa JEDNEJ: Vžijte se do představy, že jednu až dvě změny
navržené v předchozí etapě zavádíte do chodu poradny. Ke každé
změně vyhodnoťte (hypoteticky) její vliv na kvalitu služeb, na
spokojenost klientů a našich poradců, na vytíženost kapacity
personální, prostorové a materiální, na rozpočet poradny atd.



Etapa VYHODNOŤ: Vžijte se do představy, že poradna funguje
téměř rok se zavedenými změnami. Nyní tyto změny vyhodnoťte
(hypoteticky).



Etapa ROZVÍJEJ: Z výsledků analýzy stanovte problémové okruhy
a priority, na které se chcete zaměřit pro další rozvoj poradny a
poskytovaných poradenských služeb.
18

4 Efekty kariérového poradenství
Souhrn kapitoly
Tato kapitola se zabývá výsledky a účinky kariérového poradenství. Rozebírá nejdůležitější úrovně
a typy výsledků a účinků pro účely navržení výstupních ukazatelů.
Prokazování návratnosti a přidané hodnoty kariérového poradenství pro jednotlivce, komunity a
společnosti je spojeno s nároky na veřejné výdaje na kariérové poradenství. Pro obhajobu těchto
veřejných výdajů získávají stále více na významu ukazatele efektů kariérového poradenství, z
nichž nejdůležitější jsou21:
 vliv kariérového poradenství na vzdělávání,
 vliv kariérového poradenství na ekonomiku a zaměstnanost,
 vliv kariérového poradenství na sociální záležitosti.
Kariérové poradenství ovlivňuje různými způsoby celou řadu oblastí a příjemců. Efekty
kariérového poradenství na sebe vzájemně působí a navazují, a to ve všech oblastech, ve kterých
lze poradenství nalézt. Tak například poradenství poskytnuté nezaměstnanému má potenciál
podpořit jeho vzdělání, jeho návrat na trh práce a jeho sociální znovu začlenění. Tyto efekty
přinášejí prospěch nejen na úrovni jedinců, ale i na širší politické a ekonomické úrovni. Např.
Careers Scotland (viz obr. č. 2) vypracoval seznam účinků kariérového poradenství z hlediska
vzdělávací, ekonomické a sociální politiky. Rozlišuje mezi „výsledky“ (outcomes) a „účinky“
(impacts). Oboje, výsledky a účinky lze pozorovat na individuální, institucionální a na
společenské/ekonomické úrovni.

Obrázek č. 2: Seznam důkazů o výsledcích a účincích kariérového poradenství22
Kariérové poradenství vede ke zlepšení:
Výsledky učení (learning outcomes)
• Větší přístup k učení a vzdělávání
21

Deirdre Hughes, Mark Savickas, Gillie & Isenhour, Bimrose et al etc have researched the theme of
evidence and impact in career guidance.

22

The impact and value of career guidance. Careers Scotland. 2007. Dostupné na:
https://ktl.jyu.fi/img/portal/14791/Scotland_Career_Guidance_Impact_Measures_Document.pdf?cs=
1241467312 <25.2.2015>
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• Větší účast na vzdělávání a odborné přípravě
• Zvýšení počtu studentů ukončujících studium a odbornou přípravu
• Dosažení vyššího vzdělání a odborné přípravy a vyšší úrovně dovedností
• Zlepšení motivace a tím i dosažení lepších výsledků v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
Účinky učení
• Vyšší finanční ohodnocení z důvodu vyšší kvalifikace
Ekonomické výsledky
• Vyšší zaměstnanost
• Nižší nezaměstnanost
• Zkvalitnění práce prostřednictvím zvýšené motivace v práci
• Vnímavější a flexibilnější pracovní síla
• Zlepšení zaměstnatelnosti jednotlivců
Ekonomický účinek
• Vyšší úroveň mezd
• Zlepšení produktivity
Sociální účinky
• Zvýšená důvěra
• Zvýšení pohody přispívající ke zdravotnímu stavu společnosti
• Snížení kriminality a problematického chování
• Vyšší úroveň sociálního začleňování
Sociální účinky
• Redukce ušlého výdělku a nižší produktivity v důsledku ušlého vzdělání
• Redukce sociálního zabezpečení, nákladů na veřejné zdraví a další veřejné náklady
Zdroj: Careers Scotland (2007).
Efekty kariérového poradenství lze rozlišovat na „tvrdé“ (hard) a „měkké“ (soft):
 Tvrdé efekty zahrnují konkrétní změny v práci, vzdělávání nebo školení.
 Měkké efekty zahrnují změny v postojích k práci, vzdělávání a učení, např. větší
důvěru, zvýšené povědomí, motivace a větší přehled o možnostech.
Efekty kariérového poradenství lze také rozlišovat jako:
20





okamžité nebo krátkodobé (sebeuvědomění, rozhodovací dovednosti a schopnost
využití příležitostí),
průběžné (úspěch ve vzdělávání nebo závislost na sociálních dávkách),
dlouhodobé (pro jednotlivce, ekonomiku a společnost).

Existují jisté empirické důkazy o tom, že kariérové poradenství obecně může mít pozitivní dopad
na krátkodobé výsledky učení (learning outcomes). Ovšem v zprávě OECD23 se uvádí: „Důkazy o
účincích kariérového poradenství ve střednědobém horizontu jsou méně markantní, ale obecně
pozitivní. Důkazy o dlouhodobějším účinku kariérového poradenství jsou v současných zdrojích
omezené a budou potřebovat širší plošný výzkum.“
Většina doposud realizovaných výzkumu se zaměřením na účinnost poradenství byla krátkodobá
a zaměřena na okamžité účinky nebo na změnu v přístupu (pro přehled viz
http://www.guidance-research.org/EG/benefits/ebg ). Nejčastějším zjištěním je, že kariérové
poradenství má pozitivní vliv na spokojenost účastníků.
Tristram Hooley24 shrnuje klíčové účinky kariérového poradenství v rámci celoživotního
vzdělávání a na trhu práce a zdůrazňuje, že jde převážně o poradenské služby, které:
 jsou zaměřené na jednotlivce,
 podporují vzdělávání a rozvoj,
 zajišťují kvalitu.
Tyto je možné rozvinout do deseti základních principů pro navržení poradenské služby a jejího
rozvoje.

23

Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). Career Guidance and Public Policy:
Bridging the Gap. Paris: OECD.

24

Hooley, T. (2014) The Evidence Base on Lifelong Guidance: a Guide to Key Findings for Effective Policy
and Practice. A product of the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), page 13-16
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zaměřené na jednotlivce
1) Celoživotní poradenství je
nejúčinnější, je-li skutečně
celoživotní a progresivní.
2) Celoživotní poradenství je
nejúčinnější, když účelně
propojuje zkušenosti s životy
jednotlivců, kteří se v něm
účastní.
3) Celoživotní poradenství je
nejúčinnější, je-li schopno
rozpoznat rozdílnost
jednotlivců a poskytnout
služby podle příslušných
individuálních potřeb.

Celoživotní poradenské služby:
podporující vzdělávání a další
rozvoj
4) Celoživotní poradenství
není jednorázová služba, ale
vyžaduje více setkání a
nejefektivnější je, využívá-li
celou kombinaci různých
metod a nástrojů.
5) Klíčovým cílem
celoživotního poradenství je
získání dovednosti řízení
vlastní kariérové dráhy.
6) Celoživotní poradenství
musí být komplexní a dobře
integrované do dalších
podpůrných aktivit.

zajišťující kvalitu
8) Dovednosti, školení a
schopnosti poradců, které
předávají do celoživotního
poradenství, jsou zásadní pro
jeho úspěch.
9) Celoživotní poradenství je
závislé na přístupu ke
kvalitním a odborným
informacím.
10) Celoživotní poradenství
má být kvalitní, má hodnotit
svoji účinnost a podporovat
neustálé zlepšování výkonu
poradenské práce.

7) Celoživotní poradenství má
zahrnovat zaměstnavatele a
pracující a poskytovat jim
podporu přímo na pracovišti.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (4)

Otázky
a úkoly

8) Zamyslete se, zda při konkrétní poradenské práci s klientem přemýšlíte
o efektu svého působení na klienta na jeho:
 vnímání sama sebe a sebeprezentaci,
 posuzování vlastních schopností a vnímání vlastní účinnosti,
 připravenost na nečekané příležitosti a výzvy,
 kariérovou flexibilitu a přizpůsobivost,
 kariérovou odolnost a houževnatost,
 pozitivní očekávání,
 sociální vnímavost,
 práci s informacemi,
 vytváření a využívání sociálních sítí,
 efektivní řízení času.
9)

V této kapitole byly probírány efekty kariérového poradenství. Do
tabulky v přiloženém souboru popište krátce „tvrdé“ a „měkké“ efekty
kariérového poradenství pro klienta (občana) a společnost (komunitu,
ve které žije) na úrovni.

10)

Zamyslete se nad pojmem „přidaná hodnota kariérového
poradenství“. Ověřte si své vnímání tohoto pojmu např. v diskusi
s některým ze svých kolegů.

11)

Zamyslete se nad skladbou Vašich klientů, nad službami, které jim
poskytujete, a odhadněte efekt Vašeho kariérového poradenství na
jejich:
 sebevědomí a znalost sebe sama a svých schopností,
 další odborné vzdělávání,
 dovednost řídit svou vlastní profesní dráhu,
 schopnost získání zaměstnání,
 zaměstnatelnost,
 sociální záležitosti.
Napište krátce, co se domníváte, že by mohlo efekt Vašeho kariérového
poradenství zlepšit / zvýšit / zkvalitnit.
23

5 Model systému zajišťování kvality kariérového poradenství
Souhrn kapitoly
Tato kapitola představuje model systému zajišťování kvality, který se skládá z pěti skupin kritérií
kvality. Každá skupina obsahuje specifická kritéria kvality, z nichž se každé hodnotí pomocí
ukazatele kvality a je podporováno určitými údaji, které prokazují naplnění daného ukazatele.
Níže je uveden model systému zajišťování kvality pro hodnocení kvalitativních postupů
používaných v kariérovém poradenství. Systém vychází z analýzy existujících systémů, které byly
prezentovány v tomto materiálu, zejména z řeckého Modelového systému pro zajišťování kvality
poradenských služeb a z Rámce zajišťování kvality, který byl vypracován ELGPN. Rámec je tvořen
5 skupinami kritérií kvality:
Skupina 1: Poskytování služeb kariérového poradenství
Skupina 2: Lidské zdroje
Skupina 3: Organizace služby
Skupina 4: Prostory a vybavení poradny
Skupina 5: Spokojenost klientů
Každé kritérium je doplněno popisem jeho potřebnosti, jeho úlohou a cíli v procesu kvality,
seznamem kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, jakož i možnými údaji, kterými se řídí
poradenská služba nebo pracovník, který je zodpovědný za realizaci zajišťování kvality v
organizaci až po konkrétní typy a zdroje dat, které podporují hodnocení ukazatelů. Pro každé
kritérium nebo službu musí poradce dodržet všechny 4 fáze cyklu permanentního zvyšování
kvality - Jednej, Vyhodnoť, Rozvíjej a Plánuj.
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1. skupina kritérií kvality: Poskytování služeb kariérového poradenství
1.1. Podpora služby
Poradenské středisko systematicky podporuje své aktivity pro veřejnost formou vytváření vhodných metod a materiálů, které jsou
upraveny pro potřeby různých cílových skupin (včetně sociálně ohrožených cílových skupin, např. lidé s postižením, imigranti atd.).
Využívána jsou různá média (internet, setkání, výstavy atd.). Prvním krokem by měla být identifikace osob, které nevyužívají poradenské
služby. Vedení střediska by mělo přemýšlet, jak lze nejlépe propagační materiál distribuovat potenciálním uživatelům.
Ukazatel
Možná data
Propagační (marketingová) strategie, která zahrnuje cíle, metodiku  propagační plán
a způsob propagace, jakož i různé propagační akce během roku,
které budou směřovat ke splnění těchto cílů. To se každoročně
kontroluje a podle potřeby upravuje.
 propagační materiál, který elektronickou nebo tištěnou formou
Vývoj a distribuce propagačních materiálů
informuje o cílech, nabízených službách, cílových skupinách,
opatřeních, používaných nástrojích atd.
Správa a aktualizace webových stránek
 webová stránka v provozu - url
 organizace informačních seminářů, buď samostatně, nebo ve  program pracovní schůzky
spolupráci s ostatními poradenskými centry a zainteresovanými  seznamy účastníků
 prezentace pracovního setkání
stranami
 (např. poradenské centrum uspořádá seminář společně se
školou v jeho blízkém okolí s cílem propagovat své služby
studentům a jejich rodičům)
 počet seminářů/setkání za rok (kvantitativní ukazatel)
 počet občanů/uživatelů, jenž mají přístup k poradenským  záznamy klientů
službám (kvantitativní ukazatel)
 počet občanů, kteří mají přístup k poskytovaným službám
25
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webová stránka (počet návštěv včetně různých dostupných typů
podpůrných poradenských služeb);
telefonické hovory (počet volajících);
individuální jednání (počet klientů);
skupinová sezení (počet klientů);

1.2. Příslušné metodické pokyny
Poradce využívá odpovídající metodické pokyny a nástroje, které jsou určeny pro účely poradenství a pro cílové skupiny
(např. osobní jednání, skupinová setkání, nástroje pro hodnocení, psychodiagnostické testy, dotazníky atd., které měří schopnosti, zájmy,
hodnoty atd. klienta)
Ukazatel
osobní rozhovor s cílem poskytnout klientům podporu při
plánování a řízení kariéry (hodnocení potřeb klientů, poskytování
informací, podpora sebevědomí atd.)
 Skupinová setkání
 Pracovní skupiny (workshop) o kariérovém poradenství
 Semináře o kariérovém poradenství
(např. kariérová poradna pořádá opakovaně pracovní skupiny na
různá témata, která jsou důležitá pro přechod studentů a
absolventů na trh práce, např. techniky hledání zaměstnání, rozvoj
manažerských dovedností atd.)
Použití platných a standardizovaných hodnotících nástrojů (např.
psychodiagnostické testy, záznamy atd., kterými se hodnotí
schopnosti, zájmy, hodnoty atd. klienta)








Možná data
vyplněné formuláře z poradenských rozhovorů
zprávy klienta
záznamy o klientovi
program schůzky
seznamy účastníků
výukové materiály




výsledky hodnocení
klientské profily
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1.3. Poskytování informací
Poradenské středisko poskytuje platné a aktuální informace všem cílovým skupinám formou vhodných metod, prostředků a materiálu.
K tomu lze využít řadu technologií a způsobů. Zájemcům se zdravotním postižením by měl být umožněn jednoduchý přístup k
informacím. Informace by měly být k dispozici v různých formátech a médiích.
Ukazatel
Sběr, třídění a vyhodnocování informací o vzdělávání, o pracovních 
příležitostech, o přístupu k učení, o charakteristice národních a
mezinárodních pracovních trhů, o požadavcích na povolání, o 
uznání formálního a neformálního učení, atd.
Organizace informačních seminářů, které poskytují informace o
přístupu ke vzdělávání a o vzdělávacích příležitostech, o potřebách
trhu práce a pracovních příležitostech atd.
Např. kariérová poradna uspořádá kariérové dny, jejichž cílem je
seznámit studenty s různými profesemi v odvětví námořní dopravy.
Počet informačních seminářů (kvantitativní ukazatel)
Rozvoj informačních materiálů s cílem podporovat klienty v rozvoji
plánování jejich kariéry nebo rozhodování o budoucí kariéře




Možná data
používané elektronické databáze vzdělávacích nebo pracovních
příležitostí
knihovna s literaturou o problematice kariérového poradenství,
pracovní profily, průvodce pro vypracování životopisu, zákony a
pravidla týkající se diplomů a certifikátů atd.
program seminářů
seznam účastníků

Informační brožury:
 o vzdělávacích systémech,
 o potřebách trhu práce nebo o poptávce po jednotlivých
povoláních,
 o nástrojích pro mobilitu,
 o podnikatelských příležitostech,
 o evropských iniciativách v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
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1.4. Postoupení klientů
V případě nezbytnosti poradce předá klienta nebo klientovi doporučí jinou vhodnější službu. Postoupení klienta je klíčový proces pro
zajištění dosažení jeho potřeb.
Ukazatel
Rozvoj a implementace určitého postupu v němž se stanoví, ve 
kterých případech a za jakých podmínek by měl být klient 
postoupen (předán nebo mu je doporučeno využití) na jiné
pracoviště (interní nebo externí).
1.5. Zachování Etického kodexu
Poradce dodržuje pravidla Etického kodexu pro poradenské služby.
Ukazatel
Závazek k dodržování Etického kodexu a postupu kontroly jeho 

dodržování.
Např. poradenské středisko informuje své klienty ve své propagační
brožuře, že dodržuje specifické etické normy, např. zákon o
nakládání s důvěrnými informacemi. Klienti mají právo si stěžovat,
pokud si myslí, že tato sféra diskrétnosti byla porušena.

Možná data
záznamy o postoupení klienta
formy postoupení

Možná data
určení nároku
formuláře pro stížnosti

1. skupina kritérií kvality: Lidské zdroje
2.1. Způsobilost - odbornost poradce
Poradci jsou kompetentní k poskytování poradenských služeb. Způsobilost čili odbornost poradce je základním kamenem zajištění kvality
v poradenské činnosti a klíčovým prvkem k úspěšnému provádění poradenských služeb. Poskytovatele poradenských služeb potřebují
definovat, co „kompetentnost / způsobilost“ znamená pro ně a jejich zaměstnance. Pokud jsou stanoveny legislativní požadavky pro
výkon pracovní pozice kariérového poradce, pak se pracoviště poskytující poradenské služby musí těmito požadavky řídit. V případě, že se
pracoviště rozhodne vyškolit poradce v rámci svého zařízení, mělo by pro jejich akreditaci postupovat podle všech legislativních předpisů.
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Ukazatel
Implementace výběrového řízení, které zajistí, že poradci mají 
kvalifikaci a zkušenosti potřebné k plnění svých úkolů v souladu
s příslušnými právními normami.




Možná data
formální a neformální kvalifikace získaná vzděláváním a
výkonem praxe
národní předpisy / legislativní požadavky
národní registr kariérových poradců
vyhodnocení žádostí o zaměstnání a zápisů z výběrových řízení

2.2. Průběžný rozvoj kompetencí
Poradenské středisko poskytuje svým poradcům příležitosti pro kontinuální vzdělávání podle jejich osobních vzdělávacích potřeb.
Poradenské pracovníky je třeba průběžně podporovat v rozvoji jejich profesních a osobních dovednostech a znalostech a efektivně
hodnotit jejich výkonnost. Poradenská pracoviště by měla mít zpracován mechanismus pro kontinuální rozvoj svých zaměstnanců.
Ukazatel
 Organizace seminářů celoživotního vzdělávání s cílem dalšího
rozšíření dovedností a zkušeností poradců
 Roční náklady na školící semináře (kvantitativní ukazatel)
Poskytování vzdělávacích příležitostí poradcům mimo pracoviště
Např. poradenské středisko podá žádost do výměnného programu
Academia a 3 z jeho poradců se zúčastní školení v poradenském
centru pro znevýhodněné uchazeče o práci ve Velké Británii
Kariéroví poradci sami převezmou iniciativu na účasti na školeních
mimo rámec jejich organizace.
Kariérový poradce např. požádá o povolení k účasti na vzdělávacím
semináři pro rozvoj manažerských schopností













Počty hodin dalšího profesního vzdělávání absolvovaných v průběhu 

Možná data
program školících seminářů
výukové materiály
seznamy účastníků
dokumenty prokazující uzavření dohody mezi poradenským
střediskem a školícím pracovištěm
studijní plán školení
hodnotící zprávy ze školení
doklady o účasti na vzdělávacím semináři
schválení vzdělávání zaměstnance organizací, v níž pracuje
korespondence mezi poradenskou organizací a
školícím pracovištěm
studijní plán
hodnotící zprávy ze školení
národní databáze
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1 roku:
 na úrovni poradce
 na úrovni manažera kariérového poradenského střediska
(Kvantitativní ukazatel)



zprávy o vnějších zdrojích

2.3. Hodnocení výkonu poradců
Poradenské pracoviště provádí hodnocení svých pracovníků. Hodnocení výkonu pracovníků je zásadní pro zkvalitnění poskytovaných
služeb. Hodnocení by se mělo uskutečnit alespoň jednou ročně, což je nezbytné pro získání zpětné vazby pro zlepšení jejich práce.
Pracoviště by mělo hodnotit výkon pracovníků v praxi, v průběhu samotné pracovní činnosti.
Ukazatel
Možná data
 písemný popis systému hodnocení
Zavedení konkrétního postupu nebo hodnotícího systému, který
 vyplněné hodnoticí formuláře
zajistí, že pracovníci mají odpovídající dovednosti, znalosti,
 výkonnostní cíle
jednání a přístupy, aby mohli poskytovat poradenské služby
2.4. Zaměstnání nezbytných pomocných zaměstnanců
Poradenské středisko využívá pomocného personálu za účelem efektivního poskytování služeb (např. výkonné a řídící pracovníky, finanční
personál, technický personál)
Ukazatel
Možná data
Zavedení výběrového řízení pro zaměstnání pomocného personálu
 personální tabulka
 dokumenty prokazující počet a kvalifikaci pomocných zaměstnanců
2.5. Motivace zaměstnanců
Motivace zaměstnanců je velmi důležitým faktorem při uskutečňování cílů v poradenských službách. Poradenské pracoviště zpracuje
systém pro motivaci svých zaměstnanců. Tímto způsobem bude personál spokojen s jeho prací a bude pracovat na osobním rozvoji.
Ukazatel
Zavedení systému zvyšování motivace zaměstnanců

Např. zaměstnanci mohou být zapojeni do vytváření politik a metod

Možná data
popis systému
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pro výkon práce.
3. skupina kritérií kvality: Organizace služby
3.4 Transparentnost služeb
Poslání, cíle a záměry (včetně těch, jež jsou určeny specifickým skupinám uživatelů), cílové skupiny a politika poradenských služeb jsou
potenciálním uživatelům v plném rozsahu a jasně popsány.
Ukazatel
Možná data
Prohlášení o provádění poradenských služeb zahrnuje:
 propagační materiál (tištěný nebo elektronický, dostupný
 programové prohlášení
na webových stránkách)
 prohlášení o cílech
 právní dokument o zřízení poradenské služby
 co by měla každá skupina uživatelů očekávat od poradenství
 informační brožury, letáky apod.
 principy poskytování poradenských služeb (např. podrobnosti o
důvěrných informacích a rovnosti příležitostí)
 informace o použité metodice a kompetencích pracovníků
poskytujících poradenské služby
 informace pro uživatele ohledně jejich nároků
Poradenské pracoviště by mělo zvážit různá prohlášení, např. jedno
pro rodiče, další pro zaměstnavatele atd.
3.5 Spolupráce / síťové služby
Poradenské pracoviště spolupracuje se všemi příslušnými zúčastněnými stranami na místní, národní i mezinárodní úrovni za účelem
dosažení svých cílů (spolupráce zahrnuje strategie, poskytování služeb)
Ukazatel
Možná data
1. Rozvoj sítě s příslušnými orgány, např.:
 kontrolní orgány (ministerstva, licenční orgány atd.)




prohlášení o službách
memoranda o porozumění
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 další pracoviště kariérového poradenství
 sociální služby
 orgány místní samosprávy
 soukromé podniky
 sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců
 učitelé
 studenti a studentská sdružení
 vzdělávací instituce
 sdružení rodičů
Spolupráce poradenského pracoviště s výše uvedenými orgány a
jejich účast v síti musí být uvedena v prohlášení.
2. Počet dohod o spolupráci (kvantitativní ukazatel)




písemné dohody se zúčastněnými stranami
programy - zápisy z jednání / kongresů se zainteresovanými
stranami

3.6 Využívání moderních informačních a komunikačních technologií
Poradenské středisko má zpracovanou speciální politiku pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií v organizaci
a poskytování služeb (např. databáze, e-poradenství atd.)
Ukazatel
Možná data
Implementace konkrétní politiky a mechanismu pro zadávání
veřejných zakázek, rozvoj a využívání moderních informačních a
komunikačních technologií jak v řízení pracoviště, tak i
v poskytovaných službách.





popis mechanismu, standardy atd.
doklady o zadávání veřejných zakázek nebo inovace softwaru a
hardwaru atd. (příjmy, smlouvy)
informační a komunikační technologie v provozu a jejich
ukázka pro možné externí hodnocení

3.7 Správa služeb
Poradenské pracoviště je řízeno tak, aby dosáhlo stanovené cíle a prostředky byly efektivně využívány
Ukazatel
Možná data
Systém řízení a struktura, která se řídí principy moderního
 personální tabulka
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managementu




provozní pravidla
statut služby

3.8 Plánování služeb
Poradenské pracoviště se řídí procesem operativního plánování. Svoji činnost plánuje v souladu se svými záměry a cíly. Plánování může
být krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé.
Ukazatel
Možná data
 operační plán s kvantitativními a kvalitativními cíli
Implementace systému nebo zvláštních postupů pro plánování
činnosti s účastí všech zaměstnanců a oddělení organizace.
Plánování je založeno:
 na potřebách klientů
 na výsledcích monitorování a hodnocení služeb
3.9 Monitorování a hodnocení služeb
Poradenské pracoviště monitoruje a posuzuje svoji činnost s ohledem na vytýčené záměry a cíle. Implementace plánů by měla být
monitorována a přehodnocována, aby došlo k dosažení cílů. To je důvodem k tomu, aby pracoviště mělo vypracovaný systém
sebehodnocení a vlastního rozvoje. Do tohoto systému by měla být zahrnuta metodika sebehodnocení. Pracoviště by mělo při hodnocení
vzít do úvahy zpětnou vazbu od uživatelů a zaměstnanců.
Ukazatel
Zavedení systému monitorování a hodnocení efektivnosti svých
činností. Implementace plánů by měla být monitorována a
přehodnocována nejméně každé čtyři měsíce.







Možná data
písemný popis systému hodnocení
způsob monitorování
výsledky sebehodnocení
externí hodnotící zprávy
průzkumy hodnocení klientů

3.10 Měření výsledků poskytnutých služeb
Poradenské pracoviště zavede systém pro dokumentaci výsledků pro jednotlivce, ekonomický sektor a společnost (výsledky učení
/learning outcomes/, výsledky trhu práce/ekonomiky, výsledky ze sociálního začlenění)
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Ukazatel
Procento uživatelů, kteří postoupili do zaměstnání, vzdělávání /
školení podle jejich osobní charakteristiky a potřeb trhu práce
(společnosti)
počet jedinců, kteří nepožadují dávky jako přímý důsledek ze
specifických poradenských služeb (společnost)
počty případů, u nichž nedošlo k neukončení vzdělání, dalšího
vzdělávání nebo vysokoškolského vzdělávání (společnost,
ekonomika, jednotlivec)

Možná data






plošná studie
kontrolní skupinová studie
záznamy o klientovi
hodnocení před a po ukončení poradenské služby
informace zaznamenané poradci

Zlepšení dovedností klienta a hladina jeho důvěry
vyšší výdělky / mzdy
4. skupina kritérií kvality: Provozní prostory a zařízení
4.1. Prostory
Poradenské středisko je umístěno v odpovídajících prostorách vhodných pro klienty a zaměstnance. Poskytování poradenských služeb
vyžaduje speciální podmínky. Např. měl by být zajištěn dostatek soukromí za účelem zachování diskrétnosti při jednáních s klienty.
Ukazatel
Možná data
Prostory by měly být v souladu s existující legislativou v otázkách
 inspekce prostorů (na místě)
 technická dokumentace
zdraví, bezpečnosti a v další požadované oblasti.
4.2. Zařízení
Pracoviště využívá zařízení (vybavení kanceláří, telekomunikační zařízení), které je vhodné pro cílové skupiny, dostatečné k zajištění
prováděných služeb a efektivně udržované. Školení o používání zařízení by mělo být umožněno personálu a uživatelům poradenských
služeb.
Ukazatel

Možná data
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Zařízení splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
a je použitelné




kontroly zařízení (na místě), např. jak dostupný je stůl a regály
knihovny pro občany se zdravotním postižením?
příjem zakázek nebo technická podpora zařízení

5. skupina kritérií kvality: Spokojenost klientů
5.1. Šetření potřeb klienta
Poradenské pracoviště zkoumá potřeby svých klientů a zajistí, že nabízí takové služby, které klienti potřebují. Musí si odpovědět na
základní otázku „Co od nás chtějí?“ Identifikace a pak nabídka služeb, jež občan potřebuje je nejdůležitějším nástrojem pro rozšíření
účasti. Komunikace s veřejností a s občany v klíčových cílových skupinách atd.
Ukazatel
Možná data
 doklady z průzkumů o potřebách klienta (vyplněné dotazníky)
Zavedení systému pro šetření klientových potřeb (pravidelný
 korespondence s klienty
průzkum klientových potřeb, získání potřeb prostřednictvím webu,
 podané stížnosti
setkání organizovaná pracovištěm, kongresy atd.)
5.2. Šetření spokojenosti zákazníka
Poradenské pracoviště zajišťuje, aby uživatelé poradenské činnosti byli pravidelně dotazováni na jejich spokojenost s poskytovanými
službami.
Ukazatel
Možná data
Zavedení systému pro šetření spokojenosti klienta zahrnuje
 doklady z průzkumů o spokojenosti klienta (vyplněné
pravidelné (v dohodnutých nastavených intervalech, např. 3, 6 nebo
dotazníky)
12 měsíců+) průzkumy spokojenosti klienta on-line a off-line,
 korespondence s klienty
dotazníky vyplněné klienty při zvláštních příležitostech např.
 formuláře pro stížnosti
setkání, školící semináře organizované poradenským pracovištěm,
kongresy atd.)
Přijatá úroveň spokojenosti zákazníka, vyjádřená v procentech (%)
 odpovědi klienta z provedeného výzkumu
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(kvantitativní ukazatel)
5.3. Využití zpětné vazby pro zkvalitnění poradenských služeb.
Zkoumání potřeb a spokojenosti klientů využívajících poradenské služby nestačí. Poradenské pracoviště má plánovat a poskytovat služby,
které jsou přímo úměrné těmto zjištěním.
Ukazatel
Možná data
Zavedení mechanismu, který umožňuje systematické využívání
 akční plán
informací ze šetření.
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Otázky k sebereflexi a zamyšlení (5)

Otázky
a úkoly

12) Představte si situaci, kdy máte v plánu začít zavádět systém zajišťování
kvality ve Vaší organizaci. Vytiskněte si celou tabulku s kritérii kvality
kariérového poradenství a při jejím čtení u každého ukazatele označte:
 „?“ pokud mu nerozumíte zcela nebo i částečně,
 „=“ pokud je ve Vaší kompetenci ovlivnit jeho kvalitu,
 „!“ pokud se domníváte, že jde o ukazatel, který má klíčový vliv na
kvalitu Vámi poskytovaných poradenských služeb,
 „x“ pokud považujete daný ukazatel za nadbytečný,
 „+“ pokud usoudíte, že v dané skupině ukazatelů nějaký chybí a
dopište jej do tabulky.
Tabulka a Vaše postřehy k jednotlivým ukazatelům bude diskutována
během prezenční výuky.
13) Představte si, že máte v plánu začít zavádět systém zajišťování kvality ve
Vaší organizaci.
 Které z výše uvedených kritérií můžete z Vaší pozice ovlivnit?
 Které další služby nebo osoby mohou ovlivnit kvalitu nebo výkon
Vaší organizace?
14) Pokračujte v představě, že plánujete začít zavádět systém zajišťování
kvality. Z tabulky v této kapitole vyberte několik kritérií, které lze měřit a
pomocí kterých lze provést sebehodnocení kvality poskytovaných služeb
podle čtyř fází cyklu postupného zlepšování kvality.
Příklad:
Zjišťování zpětné vazby od klientů vyžaduje:


V etapě Jednej: identifikaci potřeb klientů analýzou záznamů o
poskytnutých poradenských službách nebo dotazováním stávajících
a potenciálních klientů.



V etapě Vyhodnoť: vyhodnocení zjištěných informací a stanovení
priorit pro zjišťování zpětné vazby od klientů?



V etapě Rozvíjej: vytvoření nebo aktualizace formy a nástroje
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zjišťování zpětné vazby od klientů. Identifikace nové nabídky aktivit
kariérového poradenství.
 V etapě Plánuj: naplánování sběru zpětné vazby od klientů,
plánování zavedení nové / inovované nabídky aktivit kariérového
poradenství.
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6 Příloha č. 1: Příklad využití cyklu postupného zlepšování kvality
Za jádro (základnu) cyklu postupného zlepšování kvality si stanovíme ukazatel "Počet klientů" a
délku cyklu jednoho roku.
-

Etapa PLÁNUJ: Na začátku ročního cyklu se plně věnujeme vytvoření plánu.
Předpokladem práce s ukazatelem „Počet klientů“ je dostupnost dat o ročním / měsíčním
/ denním počtu klientů. Prvotním úkolem pro sestavení plánu je stanovit si optimální /
požadovaný počet klientů pro budoucí období. Při stanovování tohoto počtu bereme
v úvahu všechny faktory ovlivňující reálnou kapacitu našeho pracoviště k poskytování
individuálního a skupinového poradenství. Patří mezi ně zejména kapacita a dovednosti
poradců, obslužného personálu, konzultačních prostor, finančních nákladů chodu
poradny a zdrojů jejich krytí atd. Výstupem této etapy není jen nově stanovený /
plánovaný počet klientů (v členění na jednotlivé druhy individuálních a skupinových
aktivit), přehled kapacit a zdrojů, ale zejména identifikace nutných / žádoucích změn
(personálních, organizačních, materiálních, prostorových atd.) vycházejících z
plánovaného počtu klientů. Tyto změny pojmenujeme a naplánujeme si jejich průběh.
Pokud jsme do tohoto okamžiku pracovali sami, je nutno s plánem změn seznámit
pracovníky poradny, prodiskutovat je s nimi a případně na základě jejich připomínek plán
upravit.

-

Etapa JEDNEJ: Bez otálení začneme zavádět identifikované změny do chodu poradny.
Z každé realizované změny provedeme zápis pro její následné vyhodnocení. Ke každé
změně si průběžně poznamenáváme pozitivní a negativní vlivy. Např. z důvodu zvýšeného
počtu klientů jsme přijali další dva poradce na DPP, kteří však těsně po zaškolení přešli ke
konkurenci. Do posuzování změn zapojujeme pracovníky poradny. Zaznamenáváme si
všechny okolnosti (pozitivní i negativní), které mají vliv na chod poradny!

-

Etapa VYHODNOŤ: Těsně před uplynutím období, které jsme si stanovili pro jeden cyklus
postupného zlepšování kvality, věnujeme alespoň týden analýze změn a zaznamenaných
událostí. Vyhodnocujeme vliv změn na kvalitu poskytovaných poradenských služeb, na
spokojenost klientů a našich poradců, na vytíženost kapacity personální, prostorové a
materiální, na rozpočet poradny atd. S výsledkem analýzy neopomeneme seznámit
pracovníky poradny a zohlednit jejich připomínky.

-

Etapa ROZVÍJEJ: Z výsledků analýzy si stanovíme problémové okruhy a priority, na které
se chceme zaměřit pro další rozvoj poradny a poskytovaných poradenských služeb.
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Posuzujeme vliv změny počtu klientů na celkový chod poradny a rozhodneme se, zda byla
změna správná, nebo ne. Výsledek tohoto rozhodnutí je základem pro další etapu
PLÁNUJ, ve které je naše rozhodnutí dále rozpracováno. Pokud jsme se rozhodli, že
změna počtu (např. navýšení) byla správná a nebyla ohrožena kvalita služeb, můžeme
postupovat tímto směrem. V opačném případě, kdy došlo ke komplikacím ovlivňující
kvalitu služeb (např. zvýšená fluktuace personálu), vrátíme se k menšímu počtu klientů.
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7 Požadavky pro úspěšné ukončení modulu
Úspěšné ukončení modulu vyžaduje:


Účast na prezenční výuce.



Písemné zpracování úloh 6, 7, 9, 10, 11, které jsou označeny
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

8 Studijní literatura
CEDEFOP (2005) Study on Indicators and Benchmarks for Life Long Guidance
CEDEFOP (2005). Improving lifelong guidance policies and systems. Using common European
reference tools
CEDEFOP (2005). Improving lifelong guidance policies and systems. Using common European
reference tools (Zlepšování politik a systémů celoživotního poradenství. Využití společných
evropských referenčních nástrojů). Soluň : Cedefop.
CEDEFOP (2005). Study on Indicators and benchmarks for Life Long Guidance
Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies.
(2905th Education, Youth and Culture Council meeting, Brussels, 21 November 2008)
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