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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

podzimní měsíce, které nám právě ubíhají, jsou jako každý rok bohaté na 

různé konference a odborná setkání. I já jsem měla možnost zúčastnit se 

v říjnu dvou zajímavých konferencí – a to konference pro vysokoškolské 

poradce v Kutné Hoře pod záštitou AVŠP a druhé konference pro HR 

odborníky HR Days v Praze. Obě setkání byla pro mne velmi zajímavá a pro 

mou práci inspirující. Z každé jsem si odnesla užitečné rady a potkala 

zajímavé odborníky. Nemohu se však ubránit celkovému vyhodnocení obou 

akcí, kde na jedné straně byli vysokoškolští akademičtí odborníci, kteří 

připravují absolventy na trh práce a na druhé straně HR manažeři a ředitelé 

firem, kteří tyto absolventy přijímací do svých podniků a neustále bojují 

s jejích nekompetenčností či nedostatečnou připraveností do reality, do 

práce. Od té doby si kladu otázku, proč tyto dva světy – svět akademiků a 

praktiků - má stále i dneska k sobě daleko… proč na svých odborných akcí 

tak málo vidím odborníky z „opačného břehu“, když máme společné 

problémy a společného jmenovatele - „budoucího zaměstnance“ …. Co více 

udělat pro jejich přiblíženi a vzájemné potkávání – pro přiblížení svých 

metodik, názorů, postřehů a vzájemných problémů?  

Snad se mi to trochu podaří i tímto číslem on-line zpravodaje, kde Vám 

představíme nové inspirativní metody v oblasti kariérového poradenství či 

Vás pozveme na akce, které se budou konat do konce tohoto roku. 

Krásné nastupující skoro zimní období s trochou nostalgie a s  našim on-line 

zpravodajem Vám přeje    

Zdena Hendrychová 

 

Národní cena kariérového poradenství 2015 
 

Gender Studies, o.p.s 

Vás zve na konferenci 
 

  „ROZBÍT SKLENĚNÝ STROP - 
PODPORA KARIÉROVÉHO RŮSTU ŽEN 

 

Dne 12. listopadu 2015 v Praze 4 
Blíže na www.genderstudies.cz 

 

 

Národní cena kariérového poradenství 2015 
 

Vzdělávací setkání 
 

„PŘEDNOST PŘEDNOSTEM“ 
 

Dne 10.11. a 7.12. 2015, Praha 5 

Přihlásit se lze na info@rozvoj-poradenstvi.cz 
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CO PÍŠÍ NAŠI PARTNERŠTÍ 

ZPRAVODAJOVÉ: 

Zpravodaj EKS říjen 2015 upozorňuje na novou 

publika „(Ne)praktická žena“, dále na kurz 

„manuál pro vzdělávání dospělých a kurz 

konverzační češtiny pro migranty. 

Zpravodaj Euroguidance říjen 2015 nás 

upozorňuje například na novou publikaci o 

kariérovém poradenství od autora Tony Wattse 

nebo na portál vzdělávání „Kospolis“. 

Moderní řízení 10/2015  diskutuje nad 

tématem „nešvary interní komunikace“ či 

„úspěšná žena na manažerské pozici? 

Zapomeňte!“ 

HR forum 7 – 8/2015 se ve svých článcích 

věnuje tématu měsíce „Vzdělávání a rozvoj se 

strategickou koncepcí“.   

UZÁVĚRKA:                                       

Uzávěrka příštího čísla bude 25.12.2015. 

 

Své příspěvky, náměty a témata na diskusi do 

dalšího on-line zpravodaje FORUM KARIERY 

nám prosím posílejte na e-mail:  

 

forum-kariery@seznam.cz  

 

 

http://www.forum-kariery.cz/
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JIŽ PROBĚHLO … 

HR DAYS – odborný veletrh             

Ve dnech 21. - 22.10.2015 proběhl na Výstavišti PVA EXPO Praha Letňany odborný veletrh 
plný HR inspirace a kvalitního programu postavený na přednáškách a prezentacích 
zajímavých témat a zkušeností manažerů a brilantních řečníků z oblasti HR, kariérového 
poradenství, vzdělávání, apod.  

Témata pro letošní rok byla: 

 Význam značky zaměstnavatele pro rozvoj společnosti a získání vhodných zaměstnanců 

 Jak se mění chování zaměstnanců a uchazečů (fenomén nastupující nové generace Y a generační střety)  

 Nikdy není pozdě ani příliš brzo – rozmanitost lidí na pracovišti a age management 

 Work life being 

Ve třech zónách Výstaviště probíhaly různá setkání, workshopy, vzdělávací akce, výměna zkušeností, koučovací potkávání pro 
veřejnost a to vše s cílem vyměnit si zkušenosti z firemní praxe na dané téma. Tyto dny plné potkávání odborníků a diskusí s profesními 
spolupracovníky určitě přinesou další posun v práci HR odborníku, konzultantů na lidské zdroje i vzdělávacích a kariérových 
pracovníků ve firmách i státní správě. 

    

INSPIRACE: 

METODA PATCHWORK 

Ve dne 11. – 12.9.2015 pořádalo Centrum Eurgoudinace zajímavý workshop na téma „Patchwork“  

Psycholog, učitel, francouzsko-britský výzkumný pracovník a kariérový poradce David John Bourne z Londýna představil v Praze díky 
pozvání od společnosti Centrum Euroguidance inovativní metodu ze zahraničí využívanou v kariérovém i osobním poradenství a 
koučování: TTP – Patchwork Talents and Transitions.  

Metoda byla poprvé využita v roce 1998 ve Francii pro koučování jednotlivců. Patchwork (learning by doing) je inovativní způsob, jak 
pomoci lidem popsat své zkušenosti a rozlišit vnější i vnitřní motivace a kompetence pomocí různých barev.  Jedná se tedy o metodu 
práce s klientem a jeho kompetencemi s využitím barevných polí skládaných ve stylu „patchworku – mozaiky“. 

Vlastní práce klienta spočívá ve vybrání jakékoli zkušenosti, která již proběhla nebo na které pracuje. Do připraveného čtverce o 100 
dílech – rám Patchworku (10x10) poté vybarví každou činnost či kompetenci této zkušenosti v procentech pomocí vhodně zvolených 
barev a jejich odstínů. Základní barvy jsou modrá, červená, zelená a žlutá. Ty představují předem přesně určenou barevnou škálu od 
velmi příjemné až po velmi nepříjemnou práci na jednotlivých činnostech. Těchto čtverců (Patchwork) si klient připraví kolik chce, 
vždy na různé zkušenosti/kompetence. Nakonec si klient z vybarvených čtverců sestaví ideální Patchwork, ze kterého bude zřetelné, 
jaké činnosti ho těší, které dělá rád a naopak, co nechce či neumí. Díky vhodnému koučování lze poté nalézt cestu k vlastnímu 
zlepšování.   

Vlasta Krejčová, Šance na vzdělání, o.p.s. 

 

DEJME PŘEDNOST PŘEDNOSTEM 

Jak by vypadal trh práce, vzdělávací systémy a kariérové poradenství, kdybychom se uměli cíleně, 
systematicky a dlouhodobě zaměřovat u sebe i u druhých na silné stránky, přednosti a jedinečné dary? Jak 
bychom se cítili ve svých povoláních, ve svém osobním životě a ve společnosti? Jak by se proměnily vztahy 
mezi kolegy, členy rodiny a v místní komunitě?  

Tříletý projekt financovaný ESF v rámci OPLZZ nesoucí název PŘEDNOST 
PŘEDNOSTEM dal členům svého realizačního týmu a účastníkům pilotních kurzů 
projektu zažít „svět“ založený na tom, co se daří, je životaschopné a nabité pozitivní energií. Výsledkem práce 
na projektu bylo za spolupráce zahraničních partnerů ze Spojeného království a Nizozemska přenesení 
metody oceňujícího ptaní do českého prostředí, pilotáž metodiky kariérově zaměřených kurzů postavených 
na oceňujícím přístupu a vývoj prvního českého testu silných stránek. Kombinace těchto výstupů zaujala i 
odbornou veřejnost a projekt získal Národní cenu kariérového poradenství 2015. 

Ve dnech 10. 11. 2015 nebo 7. 12. 2015 máte příležitost seznámit se s celou metodikou, zažít a vyzkoušet si, jak se dá s projektovými 
výstupy pracovat v poradenské praxi i v osobním životě na vzdělávacím setkání, které pořádá Česká společnost pro rozvoj kariérového 
a HR poradenství. Bližší informace a registrace na www.rozvoj-poradenstvi.cz/projekty/prednost-prednostem. Na setkání a diskusi 
s Vámi se těší autorka tohoto článku, hlavní metodička projektu PP a lektorka oceňujícího ptaní  

Lucie Čížková 

http://www.forum-kariery.cz/
mailto:forum-kariery@seznam.cz
http://www.rozvoj-poradenstvi.cz/projekty/prednost-prednostem
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PŘEDSTAVUJEME: 

ZDRUŽENÍ PRE KARIÉROVÉ PORADENSTVO A ROZVOJ KARIÉRY 

 

 

 

 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry bylo založeno 

v letošním roce, jehož cílem je podpora kariérového poradenství na 

Slovensku. Svoji vizi shrnulo Združení do svého motta: 

„Chceme byť združením všetkých, ktorí posobia v oblasti kariérového 

poradenstva a rozvoja kariéry od školky až po univerzitu tretieho veku.“ 

Bližší informace získáte na www.rozvojkariery.sk  

 

Nový portál na českém trhu 

Koncem října 2015 vstoupil na český trh pracovních portálů nový server 

ChciPráci.cz. V den spuštění nabídl server přes 75 000 volných pracovních 

míst, nejvíce na českém trhu práce. Bližší informace získáte na 

www.chcipraci.cz  

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE … 
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

MPSV informovalo, že dne 2.11.2015 spustila 

ČSSZ na svých webových stránkách nový portál 

pod názvem „Otevřená data České správy 

sociálního zabezpečení“, který zdarma 

zpřístupňuje všem uživatelům statistická data. 
 

 

Všichni uživatelé se díky tomuto portálu snadno dostanou k přehledným 

analýzám a statistickým údajům týkajícím se především důchodů. 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 

TĚLOVÝCHOVY    

Konference 
"Škola pro budoucnost, budoucnost pro 
školu" 

Dne 19. 11. 2015 se v Poslanecké sněmovně 
parlamentu ČR uskuteční konference „Škola 

pro budoucnost, budoucnost pro školu“. 

Cílem konference je poskytnout zástupcům zřizovatelů škol, jejich 
ředitelům a zástupcům odborné veřejnosti základní informace a argumenty 
pro klíčové změny ve vzdělávacím systému v nejbližších letech a umožnit 
diskuzi s odborníky z akademické sféry i z praxe. Účast na konferenci 
je zdarma.  

Máte-li dotazy ke konferenci, použijte kontakt 
emailu konference@msmt.cz nebo na telefonním čísle +420 234 811 806.  

 
 

STRUČNĚ, RYCHLE, AKTUÁLNĚ: 

Roste počet spokojených zaměstnanců. Ze 

srpnového průzkumu agentury Grafton vyplývá, 

že: 

 68 % lidí je v práci spokojených 

 27 % lidí si nehledá jinou práci 

 41 % lidí sledují trh práce, kdyby 

dostali lepší nabídku  

Zaměstnance podle průzkumu nejvíce 

motivuje: 

 71 % finanční ohodnocení 

 45 % pracovní náplň 

 30 – 33 % pracovní kolektiv a projekty 

Pokud si uchazeč hledá práci, je pro něj 

nejdůležitější: 

 91 % finanční ohodnocení 

 55 % pracoviště v blízkosti bydliště 

 46 % flexibilní pracovní doba 

 
Průměrně 26.518 korun očekávají absolventi – 

muži vysokoškoláci. Vysokoškolačky jsou 

skromnější, spokojí se s 22.820 korunami. 

Vyplývá to z průzkumu Univerzum 2015, jehož 

se zúčastnilo 13 399 studentů z více než 67 

univerzit a VŠ v ČR. 

 

Téměř třetina Čechů hledající práci shání 

zaměstnání na částečný úvazek. 

Zaměstnavatelé však takové pozice nabízejí jen 

výjimečně. MPSV na svých internetových 

stránkách cituje analýzu Annonce, ze které 

vyplývá, že zkrácené úvazky v ĆR na rozdíl od 

jiných zemích nejsou populární zejména 

z důvodu legislativních a administrativních. 

 

Svaz průmyslu a dopravy v ČR provedlo 

průzkum, ze kterého vyplývá, že u 

zaměstnavatelů roste zájem o uchazeče se 

znalostí ruštiny. Celkově se zvyšuje ve firmách 

důraz na jazykové znalosti, a proto sami firmy 

nabízejí výuku jazyků při zaměstnání: 

 84 % angličtinu 

 44 % němčinu 

 25 % ruštinu 
 

Klesá zájem o španělštinu a francouzštinu. 

 

 

Ve Švédsku se v některých podnicích zavádí 

pilotní program - Švédové si zkracují pracovní 

dobu až na 6 hodin denně. 

 

 

 
. 

 

 

http://www.forum-kariery.cz/
mailto:forum-kariery@seznam.cz
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CO NOVÉHO … 
 

PERSONÁLIE    
 

V podzimní měsíce jsme 

nezaznamenali žádný důležitý 

personální pohyb v našich spřátelených organizacích. 

 

 

LITERATURA                                                           

(Ne)praktická žena aneb Průvodce světem 

(ne)praktické ženy 

Čtyřicáté narozeniny jsou pro nejednu ženu symbolem osobní 

křižovatky. Děti už jsou o něco samostatnější, práce běží 

v zaběhnutých kolejích – a co dál? Přišel čas rozvíjet vlastní 

plány a koníčky, nebo je už na nový kurz, nové přátele či nové 

výzvy pozdě? Tyto a mnohé další otázky si klade hlavní hrdinka 

naší nové knihy Průvodce světem (ne)praktické ženy, která 

vyjde v EKS již v listopadu!  

Objednat si ji můžete zdarma na info@ekscr.cz .  

 

Nová pravidla změní Váš přístup k životu i 

práci 

Pokud se zajímáte o personalistiku, vzdělávání 

a rozvoj lidských zdrojů, firemní nábor nových 

zaměstnanců, kariérní poradenství a navíc jste 

zaujati fenoménem zvaný “Google”, určitě 

nepřehlédněte tuto novou a velmi čtivou knihu od 

viceprezidenta pro lidské zdroje Laszlo BOCKA (the Senior Vice 

President of People Operations at Google, Inc.), který v Googlu 

pracuje od roku 2006.  

Bližší informace a doporučení ke knížce se dozvíte v článku od 

Jitky Jirsákové z VŠZ na www.forum-kariery.cz  

 

Co dalšího na našem portále … 
 

Na našem portále www.forum-kariery.cz si můžete mj. 
přečíst zajímavé články: 

 Národní ceny kariérového poradenství 2015 

 Konference AVŠP v Kutné Hoře 
 

 

Inspirující MOTTO: 

 
„Neuspět je hrozné, ale mnohem horší je nikdy se o úspěch 

nepokusit.“ 
 

Americký prezident T. Roosevelt 
 

 

 

 

V příštím čísle FORUM KARIERY zde bude prostor  

pro Vás, Vaši prezentaci a Vaše zkušenosti! 

Napište nám na www.forum-kariery.cz 

KALENDÁŘ některých AKCÍ: 
(blíže na www.forum-kariery.cz) 

 

6.11. – 

10.12 

Praha 

Aktuální témata vysokoškolského 

poradenství 

Univerzita Karlova v Praze www.ipsc.cuni.cz  

9.11. 

Praha 

Metoda „kariérové kotvy“ v praxi 

Workshop www.rozvoj-poradenstvi.cz 

10.11. 

Praha 

Přednost přednostem 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

11.11. 

Brno 

Veletrh JobChallenge  

Masarykova univerzita www.jobch.cz  

11.11. Diagnostické metody v praxi 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

12.11. 

Praha 

Jak poznat tu pravou kompetenci 

Exchange Meeting 

www.peoplemanagementforum.cz  

19.11. 

Liberec 

Nové příležitosti v dalším vzdělávání 

www.aivd.cz  

20.11. 

Praha 

Přijímací řízení a dobré jméno firmy 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

21.11. 

Praha 

Informační den Univerzity Karlovy 

www.informacniden.cuni.cz  

23.11. 

Praha 

Mezinárodní konference migrace a veřejné 

služby zaměstnanosti 

www.fdv.mpsv.cz  

24.11. 

Praha 

Problematika zaměstnávání osob 50+, age 

management 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

24. – 25.11. 

Praha 

Assessment Centre v praxi 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

24.11. 

Praha 

Top trendy v personalistice 

www.peoplemanagementforum.cz 

26.11. 

Praha 

13. komnata finančního vzdělávání v ČR 

www.fdv.mpsv.cz 

26. – 27.11 

Brno 

HR konference 2015 Strategické myšlení 

www.motivp.com  

27.11. 

Praha 

Jak úspěšně nastavit adaptační proces 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

2.12. 

Praha 

Fenomén generace X, Y, Z 

Workshop  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

3.12. 

Praha 

Hodnocení zaměstnanců v praxi 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

7.12. 

Praha 

Přednost přednostem 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

8.12. 

Praha 

Manažerské rozhovory 

Školení www.ekscr.cz  

8.12. 

Praha 

Gender známý a neznámý aneb rovné 

příležitosti ve firemní praxi 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

15.12. 

Praha 

Vedení týmu 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

11.12. 

Praha 

Přijímací / výběrový pohovor 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

11. – 12.12. 

Praha 

Veletrh ŠANCE 

Pracovní veletrh VŠE 

15.12. 

Webseminář 

LinkedIn a jeho nejnovější vývoj 

www.peoplemanagementforum.cz 

16.12. 

Praha 

Prezentační a komunikační dovednosti 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

17.12. 

Praha 

Development centre v praxi 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 

17.12. 

Praha 

Flexibilní formy práce a jejich právní úprava 

Školení  www.rozvoj-poradenstvi.cz) 
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