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Počátky poradenských služeb 

Spojeny s prodlužováním povinné školní 
docházky

Poradenství k volbě povolání

Počátek 20. století –vznik psychologických 
klinik orientovaných na výchovné a 
vzdělávací problémy (Pensylvánie, Chicago), 
psychologická služba pro veřejné školství

3O.léta- vznik různých poradenských zařízení 
(kliniky, výchovné poradny, pedologické 
ústavy, léčebné ústavy)

Požadavky na zavedení psychologů do škol



Instituce

Akademie práce v Československu – jedna z prvních ve 
světě, která se zabývala profesní orientací

1920 Ústředí poraden pro volbu povolání (později 
součást ústavu)

1921 Psychotechnický ústav Masarykovy akademie 
práce

1925 „Správná volba povolání“(Lancová, Říha, Stejskal, 
Šeracký) zde Stejskal hovoří o pomoci poraden školám, 
o výběru pracovníků poraden

Psychotechnický ústav v Bratislavě-konec 20. let,

byl součástí veřejné správy, Stavěl



Školy (30. léta)

Kritika upřednostňování psychotechniky před spoluprací 
se školou, nerespektování názorů učitelů na žáky

Počátky školní psychologie

 „Navázat se školami dobré styky. Seznámit se s 
podmínkami vstupu do těchto škol, vyžádat si zprávy o 
činnosti, prospekty, připravit štítkový seznam škol.“

Základem je spolupráce školy, rodičů a poradce

Poradce ve svých soudech předpokládá lepší úspěšnost 
žáka než sama škola

Psychotechnika měla nacházet odpověď, proč je dítě
méně úspěšné 



Konec 40. a 50.léta, 60. léta

Revize poskytování služeb-odklon od 
psychotechnického modelu k dynamické 
diagnostice (A.León, Francie, 1957,)

V Čechách poradenství zaměřené na výukové 
a výchovné problémy žáků (Langmajer, 
Matějček, Jirásek)

1962-1963 vznik výchovného poradenství

1967 –krajská odborná psychologicko-
výchovná pracoviště, vznik pedagogicko-
psychologických poraden  



Počátky výchovného poradenství I

Výchovné poradenství bylo konstituováno v letech 
1962-1963. 

V roce 1963 byla na středních všeobecně
vzdělávacích školách zřízena funkce poradce pro 
výchovu k volbě povolání. V roce 1967 byla 
zřizována krajská odborná psychologicko-výchovná 
pracoviště, předchůdci sítě pedagogicko-
psychologických poraden. 

Od počátku byla patrná dvě hlavní „ohniska vývoje“ 
školských poradenských služeb s určitými 
odlišnostmi v obsahovém i metodologickém 
přístupu: pražské- orientované psychometricky a 
zaměřené na vzdělávací problematiku a  na 
kariérové poradenství a brněnské, orientované spíše 
terapeuticky.. 



70. a 80.léta

1978- poradenské služby ve školách-
výchovné poradenství; 1980 Vyhláška o 
vých.poradenství

1989 Ústav pro sociální výzkum mládeže a 
výchovné poradenství- Pedf UK , krajské a 
okresní PPP

1989- zrušení Ústavu a krajských PPP, změny 
v systému a struktuře poskytovaných služeb

Vznik SPC, soukromých a církevních PPP



90. léta a počátek 21. století  

1994 IPPP ČR

2003 změny v obsahu i rozsahu služeb IPPP ČR; 2007

2005 vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 
první standardy služeb, 

Rozvoj specializovaných poradenských služeb – péče o 
děti s autismem a poruchami autistického spektra, 
rozvíjení a rozšiřování služeb pro žáky se zdravotním 
postižením

Vznik systematické poradenské služby orientované na 
mimořádně nadané žáky v PPP

2005- VIP- Kariéra a rozvoj školních poradenských služeb

2006 – SIM- rozvoj služeb pro žáky z odlišného kulturního 
prostředí a pro žáky ze sociokulturně odlišného a 
znevýhodněného prostředí 



Úkoly poraden na počátku jejich činnosti

Radit těm, kteří vstupují na trh práce nebo 
chtějí měnit povolání

Základní kritéria výběru byla:

A) způsobilost pro povolání

B) společenská výhodnost povolání

C) jak se na povolání připravit, aby bylo 
úspěšné

D) Rejstřík povolání podle požadavků tělesných 
a duševních



Diagnostické postupy a nástroje

Grafologická analýza

Typologie podle Kretchmera a Junga

Osobnostní dotazníky se s 113 položkami 
(rodina, sebehodnocení, volba)

Výkonová diagnostika, rozhovor 
(východisko)

Stavěl chápal volbu povolání jako vývojový 
proces, rozhodnutí ve 14 letech považoval za 
předčasné

„Psychologická práce není jen diagnostická, 
ale také orientační a výchovná“



Paradoxy a jistoty

 Pozice byla ukotvena v kariérním řádu a v novele zákona o 
pedagogických pracovnících

 § 28d odst. 2 písm. g) návrhu novely zákona o pedagogických 
pracovnících – sněmovní tisk č. 959 – jako kariérní poradce- nová 
specializovaná činnost pedagogických pracovníků.

 Předpokladem bylo, že pro výkon této specializované činnosti bude 
zaveden nový druh studia v systému DVPP (doplnění § 9 vyhlášky č. 
317/2005 Sb. – studium v rozsahu nejméně 250 hodin). Specializační 
studia uskutečňují jak VŠ, tak zařízení pro DVPP.

 Pokud bude tuto činnost vykonávat učitel, bude muset mít nejméně
druhý kariérní stupeň.

 Kariérový poradce poskytuje žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům
poradenskou a informační činnost v oblasti volby povolání a vytváří, vyhodnocuje a
udržuje vzdělávací oblast zaměřenou na vytváření životní a profesní orientace žáků a
studentů.

 Specializovaná činnost – 1000-2000 Kč



Snížený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

 Rozsah snížení kopíruje práci výchovného poradce.

 a) v základní a střední škole s počtem žáků

 1. do 150 o 1 hodinu týdně,

 2. do 250 o 2 hodiny týdně,

 3. do 550 o 3 hodiny týdně,

 4. do 800 o 4 hodiny týdně,

 5. nad 800 o 5 hodin týdně,

 b) v základní škole speciální s počtem tříd

 1. do 7 o 1 hodinu týdně,

 2. do 12 o 2 hodiny týdně,

 3. nad 12 o 3 hodiny týdně.“

 Náklady státního rozpočtu (na specializační příplatky, resp. na snížení rozsahu přímé 
pedagogické činnosti – celkem cca 500 mil. Kč za celorok).



NSK

 Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem podporovaný, MŠMT 
spravovaný a občany i zaměstnavateli využívaný  registr profesních 
kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. V současné době jsou 
v NSK nabízeny 3 profesní kvalifikace pro kariérové poradce.

 Kariérový poradce pro zaměstnanost

 Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

 Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny 
obyvatel

 Postavení výchovného poradce versus kariérového poradce

 Různé modely ve světě- pozici zastává pedagog, psycholog nebo další 
profese

 Dvě úrovně služby : 

 A) informační

 B) poradenská (osobnost, predispozice, omezení, hodnoty, 
motivace…)



Národní poradenské fórum

 Národní poradenské fórum- založeno z iniciativy MŠMT a MPSV 
jako meziresortní orgán s cílem:

 zajistit meziresortní koordinaci aktivit spojených se získáváním 
odborných kompetencí poskytovatelů kariérového poradenství 
v rámci počátečního a dalšího vzdělávání,

 zajistit koordinaci projektových záměrů realizovaných v oblasti 
celoživotního poradenství na resortní i meziresortní úrovni.

 Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)- Rozvoj
kariérového poradenství jednou z povinných intervencí

 Školy mohou k naplnění této intervence používat šablony
MŠMT „Školní kariérový poradce – personální podpora“
k podpoře kariérového poradenství na škole.



JOBHUB

 JOBHUB- Fondem dalšího vzdělávání

 Cílem je vytvoření tzv. integrovaného prostředí (tedy 
informačního systému) pro podporu kariérového poradenství,

 kvalitní zdroje informací a dat z oblasti trhu práce a sdílené 
online prostředí pro kariérové poradce,

 doporučovat postupy práce a diagnostické nástroje, 

 vytvořena ve spolupráci s poradci, dle jejich potřeb a 
požadavků s využitím zkušeností v zahraničí.

 Integrované prostředí JOBHUB bude dostupné pro všechny a 
zajistí lepší podmínky pro práci kariérových poradců



PIPS

 Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce 
ČR (PIPS), projekt MPSV.

 Cílem projektu je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb 
poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti 
prostřednictvím dosažení cílového stavu 90 funkčních 
informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (dále 
IPS),

 Jedná se o 77 IPS na Kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR 
(okresní úroveň) a 13 IPS na Kontaktních pracovištích Úřadu 
práce ČR (nižší úroveň), kde z hlediska dostupnosti služeb 
klientům IPS budou další IPS zřízena.

Obsloužit vzdálené lokality, vyloučené, ohrožené skupiny na 
trhu práce, celoživotního kariérového poradenství, poskytnout i 
služby psychologa a práci s klienty v oblasti rekvalifikací a 
dalšího vzdělávání



Trendy

 Snaha reagovat pružněji na potřeby vyplývající z vývoje trhu práce 

 Lépe se orientovat v požadavcích zaměstnavatelů

 Pracovat s ukazateli volby povolání (nikoliv co, ale kým budu)

 Tendence strukturovat a unifikovat služby při zachování jejich jedinečnosti

 Zvyšování specializace a současně důraz na kooperaci s ostatními 
poskytovateli

 Zvyšování kvality i frekvence poskytovaných služeb při snižování počtu 
pracovníků a objemu finančních prostředků

 Zvyšování nároků na multioborové znalosti

 Opoždění legislativy před potřebami praxe



1923 i 2009

 Poradce  musí býti bystrým pozorovatelem jak sebe tak jiných, 
aby se dokázal rychle vcítiti do duševních stavů

 S tím souvisí vyrovnanost a duševní harmonie, příliš živý 
temperament neb nervosita nemají zde místa

Musí býti exaktní až pedantický, to platí zvláště o protokolech, 
které si o zkouškách vede

Musí míti velmi dobrou paměť okamžitou i trvalou

Musí se vyznačovati pozorností jak koncentrační, tak 
distributivní

Musí se vyznačovati schopností soudnosti a kritiky

 Nesmí podléhati vnějším vlivům ani lidí, ani událostí, aby jeho 
diagnóza byla co nejobjektivnější

 Také normální tělesné vlastnosti a zdraví jest předpokladem

 Nejdůležitější vlastností jest láska k věci, taktnost jednání, 
diskrétnost, trpělivost, citová vyrovnanost, spravedlivost.

 Povaha nesmí býti destruktivní, pesimistická.    



Děkuji za pozornost


