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Proč kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání?

Vypracoval jsem síťový graf, jedno navazuje na druhé, náhody 
jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen 
rovnoměrný jako dosud, koupíme si první automobil za pět a tři 
čtvrtě roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba, no a pak 
už jen samá pozitiva a sociální jistoty. .. a tak dále na deset let 
dopředu.

učitel Hájek, Jak básníkům chutná život

Dospělý člověk je tvůrcem své kariéry a 
měl by se naučit reagovat na změny na 

trhu práce.
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Kariérové poradenství
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Cíle celoživotního poradenství

• umožnit občanům řídit a plánovat cesty svým vzděláváním 
v souladu s životními cíli

• podpořit motivační úsilí vzdělávacích institucí

• pomoci podnikům a organizacím, aby měly motivované a 
adaptabilní zaměstnance

• podporovat ekonomiku na všech úrovních prostřednictvím 
rozvoje pracovních sil

• pomoci v rozvoji společnosti

Rozvoj politik celoživotního poradenství (2017)
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Funkce kariérového poradenství

motivovat

provázetpodporovat

přinášet 
informace
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Kariérové poradenství a cesty celoživotního vzdělávání

Kariérový poradce

- pro vzdělávací a profesní 
dráhu

- pro zaměstnanost

- pro ohrožené, rizikové a 
znevýhodněné skupiny 
obyvatel

kariérové 
poradenství 

pro 
celoživotní 
vzdělávání 

má k 
dispozici 

především:

další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

kursy pro nezaměstnané 
(rekvalifikace)

kursy pro sociálně 
znevýhodněné skupiny

kursy pro zaměstnance

profesní kvalifikace

formální vzdělávání

universita třetího věku
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kariérové vzdělávání jako 
učební činnost přímo 
zaměřená na rozvoj 

dovedností pro řízení 
vlastní kariéry

činnosti, které se týkají 
rozvoje dovedností 

zprostředkovaně

praktické učení formální, 
neformální a informální

poradenské služby
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Vybrané cílové skupiny klientů
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Kariérové poradenství podporuje
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V oblasti vzdělávání kariérové poradenství především:

• usnadňuje přechod ze vzdělávání na trh práce,

• podporuje myšlenku celoživotního učení a vzdělávání,

• přispívá k vyšší prostupnosti vzdělávacích cest,

• je účinné v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

• podílí se na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti,

• význam se zvyšuje také v souvislosti s individualizací a diverzifikací 
vzdělávacích programů, 

• motivuje k získávání vyšší kvalifikace.

zdroj: www.infoabsolvent.cz
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Klíčová role školy

rozvoj profesní 
dráhy

•orientace v profesích

•exkurze

•celoživotní učení

•orientace v možnostech 
podnikání

sebepoznání

informace o trhu 
práce

rozvoj 
vzdělávací dráhy

•diagnostika

•silné a slabé stránky

•sebeprezentace

•komunikace

•volba oboru studia

•účast odborníků z praxe 
ve výuce

•vyhledávání informací

•vytváření potřebných 
návyků

•tvorba CV

•inzeráty – kritické myšlení

•orientace na trhu práce
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Kariérové poradenství v projektu Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání

intervenované oblasti

• podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
• podpora polytechnického vzdělávání
• podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
• rozvoj škol jako center profesního vzdělávání
• podpora inkluze
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Projekt KAP – priority pro Zlínský kraj

• Rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství.

• Rozvíjení informačního systému na podporu 
kvalifikovaného rozhodování.

• Vzdělávání kariérových poradců.

• Spolupráce rodičů a škol v kariérovém poradenství.
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Příklad provázané strategie střední školy
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Národní ústav pro vzdělávání

podpora krajského akčního plánování

www.pkap.cz

Kontakt:

RNDr. Petr Pokorný

tel.: 776 133 506

e-mail: petr.pokorny@nuv.cz



Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu

při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol.


