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Čím se budeme zabývat?

• Koučovací přístup v kariérovém 
poradenství

• Tipy a inspirace



Představení

ŠMR CETERAS HR

Kariérové 
poradenství



Přístup kariérového poradce ke 
klientům



Struktura kariérového 
poradenství



Assesment centrum a testování

Metodické pomůcky pro kariérové 

poradce CETERAS:

Karty STAVY nebo Karty OBRAZY

Vhodné testy prof.oreintace najdete např. u Testcentra:

- B-I-T II test profesních zájmů

- DVP – dotazník volby povolání

- AIST-R – test struktury zájmů

https://ceteras.cz/produkty/karty-stavy/
https://ceteras.cz/produkty/karty-obrazy-pro-psychoterapeuty-poradce-kouce/






Umět ocenit druhého je umění -
cvičení

1. Zadáte se do dvojic 

2. Podáte si ruku. 

3. Pak 1 minutu bude mít prostor jeden a další 1 
minutu druhý. Minutu budu měřit a po minutě 
zvednu červený papír STOP. Svůj minutový proslov 
směřujte k tomu, co Vás baví, co děláte rádi.

4. Následuje zpětná vazba ve formě ocenění -
posluchač podá prezentujícímu zpětnou vazbu a 
začne jí slovy: „Oceňuji na Vás …“ a „Zaujala mne 
tato vaše vlastnost: …“ a pokračuje druhý zpětnou 
vazbou. Odpovědí na ocenění je asertivní „Děkuji.“ 

Můžeme začít.



Kariérové poradenství - ukázka
• P: S čím Vám mohu pomoci?

• KL: Chci se rozhodnou, jakou VŠ si vybrat.

• P: Podle čeho se rozhodujete?

• KL: Co mě baví, kam jdou kamarádi…

• P: Co vás baví?

• KL: Chemie, matematika…

• P: Jaké máte známky?

• KL: Dobré, dvojky, trojky, sem tam jednička…

• P: Tady vám dávám přehled škol, na kterých 
učí chemie a matematika. Projděte si je do 
příští schůzky.



Kariérový koučink - ukázka
Kouč: „Představte si, že se potkáme za 10 let a vy 
budete spokojená, bude to na Vás vidět a budete mi 
nadšeně vykládat, jak žijete, o čem vyprávíte?“

Kouč. „Jaké schopnosti používáte?“ / „Co Vám to 
přináší?“ / „Kým jste?“ 

Kouč: „Co Vám z toho všeho vyplývá?“

Kouč: Co by pro vás v tuto chvíli bylo užitečné?

Klientka: Zamyšlení se nad každou profesí zvlášť.

Kouč: OK, pojďme do toho. Jak to uděláme?

Klientka: napsala bych si plusy a mínusy každé té 
profese.

Kouč: Rozumím tomu dobře tak, že si chcete …



Koučink - Kolo rovnováhy
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Kompetence pro trh práce

1. Sebeprezentace a Osobní portfolio

2. Komunikační a prezentační dovedností

3. Orientace na trhu práce







Nácvik prezentačních dovedností



Závěrem

Mnoho konkrétní inspirace můžete získat 
v rámci našich akreditovaných kurzů 
Kariérového poradenství:

• Kariérové poradenství a koučování – 80 
hod. začíná 25.4.2018 v Brně

• Kariérový koučink, Kreativní techniky, 
osobní portfolio – 8 hod. kurzy

Více informací zde. 

https://www.smrov.cz/vzdelavani/karierove-poradenstvi-a-koucovani
https://www.smrov.cz/vzdelavani/vzdelavani-pedagogickych-pracovniku
https://www.smrov.cz/terminy-kurzu


Děkuji za pozornost!

PhDr. Sylvie Navarová, 

majitelka společnosti, psycholožka, koučka

Tel.: 605214849

E-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Web: www.smrov.cz / www.ceteras.cz

mailto:sylvie.navarova@smrov.cz
http://www.smrov.cz/
http://www.ceteras.cz/

