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OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI STUDIJNÍMI NÁVŠTĚVAMI  

Helena Pechová, Nora Jakobová, Jan Hajíček 

Na skok do německého Bonnu – Helena Pechová 

V květnu proběhla studijní návštěva v německém Bonnu, kde nám kolegové z Euroguidance 

společně s dalšími zástupci prezentovali poradenské služby v oblasti mobilit. Líbilo se mi, že ač 

je struktura jednotlivých oddělení a organizací na první pohled dost složitá, každý ví, co je v poli 

jeho působnosti a kam přesně má na jiné záležitosti klienta odkázat. 

Myslím, že pro poradce, kteří se v problematice mobilit pohybují, může být zajímavá stránka 

Make it in Germany, která nám byla prezentována. Je dostupná v několika jazycích a obsahuje 

informace pro zájemce o práci či studium v Německu – od hledání práce až po informace o 

uznávání kvalifikace. Nejpřínosnější byla pro mě přednáška od poradců, kteří pracují přímo 

s klienty, kteří přijíždějí do Německa nebo vyjíždějí z Německa a informují je o možnostech, 

které mají. Ať už to je studium, stáže nebo dobrovolnictví. K dispozici mají pro klienty také 

přehlednou brožuru se zahraničními příležitostmi, kterou pravidelně revidují, aby byla stále co 

nejaktuálnější. Aktuálně je dostupná pouze v německém jazyce. 

V rámci tohoto výjezdu jsem měla možnost absolvovat také stínování zaměstnankyně univerzity 

v Bonnu, konkrétně paní Iny ze studijního poradenského centra. Studijní poradenské centrum je 

prostředníkem mezi univerzitou a zájemci o studium. Poskytuje poradenství zájemcům o 

studium v podobě individuálních konzultací a skupinových seminářů/webinářů. Takovéto 

centrum mi přijde dost unikátní. Studijní oddělení jednotlivých fakult není přetíženo dotazy 

zájemců o studium, protože informace jako je podmínky pro přijetí, přehled předmětů, 

možných kombinací oborů apod. mají k dispozici poradci právě v tomto centru. 

V centru funguje asi 12 zaměstnanců a každý z nich se zaměřuje na několik oblastí studia. Mají 

na starosti také skupinové poradenské aktivity a univerzitní dny otevřených dveří. Nedávno se 

k nim přidružilo také univerzitní kariérní centrum. Práce poradců je nejen informačně zaměřená, 

pracují také s různými technikami z kariérového poradenství. Obrací se na ně totiž samozřejmě i 

ti budoucí studenti, kteří zatím nevědí, jaký obor si chtějí vybrat či zda je vůbec vysokoškolské 

studium pro ně. Poradkyně tak uvedla, že každá konzultace je pro ni jiná v tom smyslu, že 

téměř nikdy neví, s čím klient přichází. Klienti také mají možnost přijít na krátkou konzultaci do 

centra bez termínu. Na každý den je určen zaměstnanec, který má tyto předem neplánované 

konzultace na starosti. Jako podnět do praxe si odnáším obsahy webinářů pro středoškolské 

studenty/zájemce o studium a techniky, které poradci z tohoto centra na takových webinářích 

využívají. 

Děkuji Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. za umožnění a finanční 

podporu tohoto výjezdu.  
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Inspirace z jarní Kodaně – Nora Jakobová 

Měla jsem možnost získat novou inspiraci pro svou práci v dánské Kodani díky programu 

Academia pod hlavičkou Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. Kvůli 

odkladu již z roku 2020 byl doslova vytoužený. Pro mou práci školní psycholožky a kariérové 

poradkyně na Gymnáziu JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. byla stáž velmi přínosná. Inspirovala 

jsem se nejen od dánských poradců, ale také od ostatních účastníků studijní cesty z jiných zemí 

(Německo, Slovinsko, Španělsko, Estonsko, Litva, Švédsko). 

Některé nápady z dánského školního a poradenského systému mě velmi oslovily. Zajímavý mi 

přišel koncept desátého ročníku ZŠ, který je nepovinný a určený žákům, kteří ještě nejsou na 

střední školu připraveni. Tento ročník je možné využít k rozvoji kompetencí tak, aby byl daný 

žák připraven (sociálně, emocionálně nebo kognitivně) na střední škole pokračovat. Také 

prostupnost oborů studia (např. školy kombinující gymnaziální systém se systémem středních 

odborných škol) je kladem dánského systému. 

V Dánsku mají také velmi dobře propracovanou prevenci předčasných odchodů (drop outů) ze 

škol pomocí center poskytující poradenství mladým lidem (UU) a sítě Studievalg 

(https://studievalg.dk/). Obě tyto organizace jsme navštívili a dostali nejen výborné pohoštění, 

ale také vhled do systému jejich práce. V centru UU mají propracovaný evidenční systém, který 

umožňuje vidět, zda mladý člověk studuje, pracuje nebo je popřípadě v péči psychologů nebo 

http://www.euroguidance.sk/casopiskp
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psychiatrů. Následně pracovníci centra s daným studentem navážou kontakt a pomohou mu 

situaci řešit. V centru Studievalg pak mají vynikající přehled o školách, které mohou k dalšímu 

studiu nabízet, v budově mají vlastní nahrávací studio k produkci podcastů a pro zaměstnance 

masážní křeslo na relaxaci po jejich náročné práci. 

V neposlední řadě je v Dánsku důkladně propracované online poradenství včetně metodik 

poradenství po telefonu, chatu či emailu. Organizace eVejledning 

(https://www.ug.dk/evejledning) se této oblasti věnuje již od roku 2010 a pokrývá večerní časy i 

víkendy, ve kterých se mohou klienti na centrum obracet. Centrum svým zaměstnancům 

poskytuje supervize, intervize i vzdělávání na aktuální témata (např. jak jednat s agresivním 

klientem). Mají kvalitní webové stránky umožňující chat, volání přes online aplikace či propojení 

se sociálními sítěmi (FB, Instagram aj.). 

Velmi inspirativní pro mě byl den „stínování”, který jsem strávila s Marianne a Torem v jejich 

poradenském centru v rámci H C Oersted Gymnasium Lyngby. Bylo výborné, že jsem byla 

přítomna všem jejich konzultacím, které kvůli mně vedli v angličtině. Přičichla jsem tak ke 

konzultačnímu stylu obou poradců. Zajímavé bylo, že jejich konzultace byly velmi krátké – 

v rozmezí 20- 25 minut. V rámci nich pracovali s online nástroji, otázkami v rozhovoru či 

metaforami. Jedna metafora souvisela s tím, že když pracujeme nebo studujeme, je potřeba si 

vše časově rozdělit, stejně jako kdybychom chtěli jíst slona, prvně musíme velké sousto musíme 

„rozporcovat”. 

Mezi nápady od ostatních účastníků patří konkrétní techniky a metody práce - například 

využívání kariérního kvízu pro skupinovou práci, metodika pro sebereflexi kariérového poradce 

(Deník sebereflexe), aktivita pracující s fotkami klientů aj. Vzájemně jsme si také sdíleli konkrétní 

podoby našich poradenských systémů, stejně jako odkazy na informační zdroje. Já jsem 

poradcům nabídla výstupy mezinárodního projektu Zuzany Fibigerové zabývajícího se career 

management skills (https://www.careersproject.eu/index.php), stejně jako jsem představila e-

learning pro kariérové poradce, který vznikl pod vedením Andrei Csirke 

(https://careerguidancecourse.eu/cs/). 

Celkově byl pobyt velmi příjemný, prochodili jsme Kodaň skrz na skrz, okusili trochu dánského 

hygge způsobu života, stejně jako místy drsného humoru, který je podobný českému. 

Koordinátor Benny Wielandt se o nás skvěle staral, obdaroval nás poradenskými kartami “Jump 

cards” včetně manuálu s aktivitami. Článek uzavřu jeho oblíbeným citátem, který vede k hledání 

cest za každých okolností, což je pro naši práci i život velmi užitečné: “The holes in the fence 

are there to be used.”  

http://www.euroguidance.sk/casopiskp
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Španělská Sevilla a Green Guidance: Future Career – Jan Hajíček 

Vzdělávací program s názvem Green Guidance: Future Careers, který se konal ve španělské 

Seville, spolu s finálem UEFA za příznivého/průměrného sevillského počasí (33-38 °C). Spolu 

s ČR se tohoto programu zúčastnili různě početné skupiny reprezentace Německa, Dánska, 

Švédska, Estonska a Lotyšska. Cílem programu bylo otevřít diskuzi týkající se Vocational 

Educational Trainings, obdobu našeho středního a vyššího odborného vzdělávání v oblasti 

udržitelného rozvoje. Během programu jsme navštívili několik odborných škol/učilišť, kde nám 

představili různé odborné vzdělávací programy v rámci, kterých studenti kombinují teoretickou 

výuku a odbornou praxi. Dle volby programu poté studenti v různém rozsahu navštěvují 

teoretickou a praktickou výuku ve škole a poté získávají praxi u vybraného zaměstnavatele. 

Navštívili jsme odbornou školu, kde studenty vyučovali základním i pokročilým dovednostem 

v oblastech staveb, rozvodů vody a elektřiny a tepla a přímo u tohoto učiliště měli prostor pro 

získání praxe pod vedením odborného instruktora. Dále na programu byla návštěva odborné 

školu s obory jako hotelnictví a služby, elektronika, věda a programování. Gymnázium se 

zaměřením projektů podle Cílů udržitelného rozvoje OSN 2030 a integrované centrum 

odborného vzdělávání Míritimo Zaporito, kde se specializují na vodohospodářství, péči a chov 

ryb a námořní transport. 

http://www.euroguidance.sk/casopiskp
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Zároveň nám byla představena organizace školství ve Španělsku. Zde spadá pod dvě 

ministerstva – ministerstvo, které má na starosti primární a sekundární vzdělávání včetně 

odborného vzdělávání a ministerstvo spravující univerzity – ty určují obecné politiky a 

směřování, ale je již na ministerstvech jednotlivých autonomních oblastí na jejich realizaci. Zde 

se ukázal pohled na vzdělávání včetně poradenství, které tak umožňuje regionálně řídit politiku 

a směřování škol dle potřeb jednotlivých oblastí. 

Velmi zajímavý přístup přinesla tato konference na politiku poradenství. V zúčastněných zemích 

je k této oblasti různý přístup – od Švédska, kde je zákonem nařízení, že student má projít 

poradenstvím ve chvíli, kdy má před sebou důležité rozhodnutí (přestup studia, konec a volba 

dalšího stupně vzdělávání nebo volba odborného zaměření. Jinde je poradenství poskytováno 

v případě potřeby a zájmu studenta. Ve většině zemí je poradenství řešeno vládní institucí, která 

poskytuje spádovým školám poradenství, tímto řešením jsou pokryty i školy, které by si běžně 

poradce nemohl dovolit. Obecně se ale rozšiřuje nutnost poradce mít a se studenty pracovat – 

ať formou tutora jako staršího studenta nebo proškoleného pedagoga, který funguje jako 

poradce v základních otázkách a rozcestník pro další služby. 

V rámci diskuze se zde otevřela také zajímavá otázka finanční odměny za praxi vykonanou u 

zaměstnavatele. Obecná shoda napříč zeměmi panovala tak že je to velmi citlivé a politické 

téma. Vzniká zde velmi těžce právně definovatelný trojúhelník vztahů Student-Zaměstnavatel-

Vzdělávací instituce. Jak je to s bezpečností práce? Jak je to s odměnou? Na jednu stranu 

student vykonává práci pro zaměstnavatele a přináší mu tak zisky/přidanou hodnotu, na 

druhou stranu student získává odbornou praxi a obohacuje se/získává dovednosti pod vedením 

zkušeného zaměstnance, který musí v zaměstnavatelem placeném čase se věnovat studentovi a 

ten by měl být rád za získané dovednosti. Jaká výše odměny by ale v případě měla studentovi 

náležet? Plat běžného zaměstnance? – Budou poté zaměstnavatelé chtít investovat takto do 

dočasné pracovní síly? Méně? – Nezačne poté zaměstnavatel zneužívat levnou práci studentů. 

Hostující země sama s tímto bojuje, nicméně již nyní mají první výsledky, kdy mají nařízení, že 

počet studentů přijímaných na praxi do daného podniku nesmí překročit poměr 1 student na 2 

zaměstnance, tak aby společnost nespoléhala na práci studentů.  
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