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EDITORIÁL
Milí čitatelia,
týmto dvadsiatym prvým číslom vstupujeme do druhej dekády vydávania nášho časopisu a sme
veľmi radi, že spolupráca slovenského a českého centra Euroguidance na jeho vydávaní
pokračuje bez akéhokoľvek zaváhania aj naďalej.
Aktuálne číslo otvárame veľmi potrebným a užitočným príspevkom Ladislava Ostrohu
o dôležitosti monitoringu a evaluácie v celoživotnom poradenstve, ktorý by mohol byť
základom pre následné odborné diskusie na túto tému tak na Slovensku, ako aj v Českej
republike. Pokračujeme príspevkom Ivy Kirovovej z Ekonomickej fakulty VŠT v Ostrave o rozvoji
kariérovej odolnosti, ktorú z nášho pohľadu možno rozvíjať a facilitovať, a to tak v kontexte
rozvoja kariéry individuálnym alebo organizačným, kariérového vzdelávania a kariérového
poradenstva.
Lenka Hloušková a Petr Chaluš prinášajú na stránky nášho časopisu nanajvýš aktuálnu tému,
o existencii ktorej by sme pred niekoľkými mesiacmi predpokladali, že by sa mohla týkať
najskôr nejakého odľahlého kúta našej planéty, nie Európy – ide o vojenskú agresiu Ruska voči
Ukrajine, v dôsledku ktorej štvrtina jej populácie musela opustiť svoju krajinu a hľadať útočisko
v zahraničí, aj tom najbližšom, v Čechách a na Slovensku. Autori vo svojom príspevku podrobne
rozoberajú, čo tento ozbrojený konflikt a s ním súvisiaci exodus znamená aj pre služby
kariérového poradenstva poskytovaného tejto špecifickej cieľovej skupine v Českej republike.
„Karierko“ je nový poradenský portál určený pre žiakov a študentov základných a stredných
škôl, podrobnejšie ho predstavuje Peter Kmeť z Career Guidance, s. r. o. Nora Jakobová
v ďalšom príspevku vyspovedala Andreu Csirke, koordinátorku projektu, ktorého výsledkom je
e-learningový program pre kariérových poradcov a študentov odboru a ktorý je voľne
dostupný na internete vo viacerých jazykových mutáciách.
Jana Lukešová z MAS Šternbersko, o. p. s., a Sylva Sládečková z Magistrátu mesta Ostrava
v ďalších dvoch príspevkoch popisujú aktivity, za ktoré obe organizácie získali ocenenie v súťaži
Národní cena kariérového poradenství 2021. S výsledkami prieskumu profesijnej orientácie
žiakov najvyšších ročníkov ZŠ a posledných ročníkov stredných škôl v Zlínskom kraji nás vo
svojom príspevku oboznamujú Kateřina Hašková a Martina Němcová z Centra kariérového
poradenstva Zlínskeho kraja.
So skúsenosťami a priehrštím inšpirácií zo študijných návštev v nemeckom Bonne, dánskej
Kodani a španielskej Seville sa s čitateľmi časopisu podelili Helena Pechová, Nora Jakobová
a Jan Hajíček.
Posledným príspevkom v tomto čísle je rozhovor Ladislava Ostrohu so Štefanom Grajcárom,
dlhoročným hlavným redaktorom a editorom tohto časopisu. Rozhovor sme symbolicky
zaradili na koniec, keďže sa rozhodol túto pozíciu po desiatich rokoch prenechať už niekomu
ďalšiemu a aktuálne číslo je jeho posledným, ktorý editorsky a redakčne pripravil. Už od
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nasledujúceho čísla sa tejto úlohy ujme niekto iný, veríme, že nadviaže na veľmi úspešnú
dekádu svojho predchodcu.
Ďalšou zásadnou zmenou, ktorú tu avizujeme a ku ktorej dôjde od nasledujúceho čísla, je, že
časopis bude v nasledujúcom období vydávať české centrum Euroguidance, od minulého roka
súčasť Národního pedagogického institutu, slovenské centrum bude v úlohe spolupracujúceho
partnera. Obe centrá budú kreovať aj nové či obnovené zloženie redakčnej rady časopisu, ktorú
Vám predstavíme v nasledujúcom čísle v decembri 2022.
Želáme vám príjemne, zaujímavo a inšpiratívne strávený čas pri čítaní,
Euroguidance SK a CZ
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Vážení čitatelia,
nasledujúce číslo časopisu KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI vyjde v decembri
2022.
Číslo pripravujú spoločne v úzkej spolupráci centrum Euroguidance v Českej republike a
centrum Euroguidance v Slovenskej republike, uverejňujeme najmä príspevky českých a
slovenských autorov, príležitostne však aj autorov z iných krajín, a to aj v anglickom jazyku.
Téma najbližšieho čísla nie je určená, vítané sú preto akékoľvek Vaše príspevky – pôvodné
teoretické a empirické štúdie, vedecké články vychádzajúce z vlastného výskumu, diskusné
články, recenzie zahraničných i domácich publikácií a publikačných výstupov, správy o
pripravovaných odborných a už uskutočnených odborných podujatiach (konferencie, semináre,
workshopy a pod.) doma i v zahraničí, skrátené verzie záverečných prác, najmä v magisterskom
a doktorandskom štúdiu, týkajúce sa tém časopisu a i.
Keďže náš časopis nemá zásadnejšie obmedzenia pokiaľ ide o rozsah jednotlivých čísel, radi
uverejníme aj ďalšie príspevky na rôzne témy z celej širokej oblasti kariérového poradenstva,
kariérovej výchovy a vzdelávania, podpory rozvoja kariérového vývinu a pod. Uvítame, ak nám
svoje príspevky v požadovanej podobe (podrobné pokyny pre autorov sú uvedené tu) zašlete
v termíne
do 15. novembra 2022
na

adresu

českého

alebo

slovenského

euroguidance@saaic.sk).

Ďakujeme!
Centrum Euroguidance Česká republika
& Centrum Euroguidance Slovensko

centra

Euroguidance

(euroguidance@npi.cz;
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