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O čem to dneska bude?

● Svět se mění a kariérové poradenství se musí přizpůsobit.

● Jak se připravit na nepřipravitelné a co s tím můžeme dělat? 

● Co jsou kariérové kompetence a jak je u žáků rozvíjet.



K čemu je škola dobrá?







Světové ekonomické fórum 

odhaduje, že 65% dětí 

vstupujících na základní 

školu, bude pracovat v 

zaměstnání, která ještě 

neexistují. 



Do roku 2020 se změní 35% 

dovedností a schopností, 

které jsou pro určitá povolání 

potřeba (světové ekonomické forum)





Nové formy práce

STABILITA vs. SVOBODA

UX Designer
Copywriter



„Propojit člověka s konkrétním 

pracovním prostředím je totéž, 

jako pokoušet se trefit motýla 

bumerangem.“

Krumbolz



Jak ale připravit děti na 

budoucnost, když nevíme 

jaká bude?



Jak připravit děti na budoucí trh práce? 

● Přiznejme si, že to nevíme. Neříkejme dětem, co mají a nemají 

dělat. Sami totiž nemůžeme vědět, co je správně. Poradenství už 

není poradenstvím. 



Jak připravit děti na budoucí trh práce? 

● Přiznejme si, že to nevíme. Neříkejme dětem, co mají a nemají dělat. 

Sami totiž nemůžeme vědět, co je správně. Poradenství už není 

poradenstvím. 

● Namísto kariérového poradenství uplatňujme kariérový 

management.



Jak připravit děti na budoucí trh práce? 

● Přiznejme si, že to nevíme. Neříkejme, co mají a nemají dělat. Sami 

totiž nemůžeme vědět, co je správně. Poradenství už není 

poradenstvím. 

● Namísto kariérového poradenství uplatňujme kariérový management.

● Rozvíjejme kariérové kompetence žáků a nechme zodpovědnost 

za jejich kariérní volbu na nich. Oni sami sebe znají nejlíp. 



Kariérní management



Člověk přebírá zodpovědnost 

za sebe a svou kariéru.

Sám/a si volí svoji profesní 

dráhu.

KM je o rozvoji kariérových 

kompetencí. 



Kariérové kompetence

● Sebepoznání – co jsou mé silné a slabé stránky, jaké mám hodnoty, co mě 

baví/nebaví a proč?

● Sebeprezentace – umět o sobě pozitivně mluvit, vědět, co mohu nabídnout…

● (Sebe)vzdělání a osobní rozvoj – vím, jak se dál chci rozvíjet a co mě zajímá

● Slaďování pracovního a osobního života – schopnost pracovat s časem, 

energií

● Řízení změny – změna je součástí života a žáci vědí, jak s tím pracovat

● Schopnost vyhodnocovat příležitostí – které jsou pro mě?



Kariérové poradenství 

na školách by mělo 

tyto kompetence 

rozvíjet



Rozvíjení kariérních 

kompetencí žáků a učení 

kariérnímu managementu 

vnímáme jako inovativní 

metody KP.



Jak na to?



1. Podpořit žáky a studenty ve 

zvládání změn 



Skupina A

Internet

Facebook

Couchsurfing

LetGo

Doodle

Trello

Dropbox

E-learning

Virtuální realita

Skupina B

Google

Whatsapp

Dron

3D tiskárna

Robotizace

Airbnb

Bitcoin

Tinder

Crowdfunding

Cvičení:

Rozdělte se do 

dvojic. Vyberte si 5 

pojmů a diskutujte 

nad tím, jak změní 

trh práce.



Cvičení: Domino

život X změna

Úkol: 2 skupiny, jedna skupina napíše 15 

kartiček, které se asociují se slovem 

změna, druhá skupina napíše 15 kartiček 

se slovem život. Hrají spolu domino. 



2. Rozvíjet jejich kreativitu





Cvičení: Netradiční povolání

Každý žák si vylosuje kartičku s 

povoláním a jeho úkolem je 

odpovědět na otázku: „Proč 

zrovna já bych byl/a 

dobrý/á…(agent 007, Food 

designer, Youtuber…)“

● Diskuze nad různými 

povoláními

● Projev silných stránek, učení 

sebeprezentace



3. Pomáhat jim zorientovat se, 

umět si vybrat a chápat realitu 

světa práce



https://willrobotstakemyjob.com/



Cvičení: 

Amundsonovo 

kariérní kolo

Které oblasti bychom při volbě 

kariéry měli zohledňovat.



4. Učit je přebírat 

zodpovědnost za svůj 

život





5. Pomoci jim znát sám 

sebe a své silné stránky a 

jedinečnosti



Cvičení: Moje silné 

stránky

Např. Jsem jediný/á kdo….



6. Reflektovat



• Proč to tak mám? 

• Co se mi na tomhle 

líbí/nelíbí?

• Jak se tohle cvičení 

dělalo?

• Která spolupráce mi 

vyhovovala a čím to bylo? 

• Co jsem udělal/a dobře a 

co špatně?...



Příklady z praxe



Praxe

●Rozvoj CMS (kariérových kompetencí) průřezově

○ př. Napište si životopis za 20 let  (hodina češtiny)

○ KP na hodinách informatiky (Slovensko) – práce s power pointovou prezentací 

spojená s volbou povolání. Děti měly za úkol najít povolání, které by chtěli v 

budoucnu dělat, zkontaktovat někoho, kdo to povolání vykonává a odprezentovat 

před třídou, proč je zaujalo zrovna tohle. 



Praxe

●Projekty zaměřené na 

kariérové poradenství

- př. Cesta knihy 



• Společná práce na 

„skutečné“ knize

• Workshopy –

vyzkoušejte povolání

• Propojení s výukou

• Exkurze

• Reflexe obsahu i 

procesu

• Rozvoj kariérových 

kompetencí (CMS)



Rozvoj silných stránek u dětí, ZŠ 

Londýnská



Shrnutí

● Svět se mění a my nedokážeme říci, co bude až dnešní žáci skončí 

školu.

●Nemůžeme jim proto dávat rady, ale učit je, aby si osvojili kariérové 

kompetence a svoje kariérní rozhodování uměli řídit sami. 

●Mezi kariérní kompetence patří: sebepoznání, sebeprezentace, 

slaďování osobního a pracovního života, osobní rozvoj, práce se změnou, 

schopnost vyhodnocovat příležitosti.



Nejlepší zpráva na závěr

Zodpovědnost za rozhodnutí je na žácích/klientech. 

Nechme proto rozhodnutí na nich. 

My jim pomáháme k tomu, aby měli o sobě a o 

světě co nejvíc informací a na základě toho se 

dokázali rozhodovat dobře. 



Co vás čeká na workshopu?

● Prostor zabývat se inovativními technikami do detailů

● Sami na sobě si vyzkoušíte 3 praktická cvičení na rozvoj kariérních 

kompetencí přenositelná přímo do výuky



Máte nějaké dotazy?

Děkuji za pozornost!

www.ekskurzy.cz

Facebook - EKS

http://www.ekskurzy.cz


Zdroje

● Úřad vlády České republiky - https://www.vlada.cz/assets/urad-

vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-

zadost/Priloha_4_Material_Analyza.pdf

● https://futurism.com/2-by-the-time-you-are-a-junior-in-college-what-you-

learned-as-a-freshman-is-already-obsolete-nasa/

● https://www.applicoinc.com/blog/what-is-a-platform-business-model/

● http://www.ifwhenthen.com/

● http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home

https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_4_Material_Analyza.pdf
https://www.applicoinc.com/blog/what-is-a-platform-business-model/
http://www.ifwhenthen.com/

