
1

Před vámi je již 9. číslo newsletteru Vysoko-
školské poradenství aktuálně, které v letoš-
ním roce vychází za podpory centralizované-
ho projektu MŠMT ČR „Rozvoj kariérového 
poradenství na vysokých školách v ČR 
v evropské dimenzi“. 
O projektu, na němž se podílí 7 českých 
univerzit, a o jeho dosud realizovaných 
aktivitách se dočtete na úvodních stránkách 
newsletteru. Kromě toho obsahuje i zajímavé 
a inspirativní zprávy z akcí pro poradce, té-
mata jako mentoring, koučování nebo dobrá 

praxe v poskytování poradenství. Dočtete se 
v něm rovněž o zajímavých projektech, které 
jsou řešeny našimi projektovými kolegy. 
Newsletter přináší zprávy z konferencí 
a nabízí také upoutávky na aktuální akce 
a nejnovější publikace z oboru. 
Přejeme vám příjemný začátek akademické-
ho roku a budeme se těšit na vaše podněty 
a příspěvky do dalších čísel.

Diana Hověžáková a Iva M. Tahová
Profesně poradenské centrum FF UP
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Rozvojový projekt na rok 2012 „Rozvoj 
kariérového poradenství na vysokých ško-
lách v ČR v evropské dimenzi“ je podpořen 
z dotačního programu MŠMT ČR a jedná se 
o centralizovaný projekt. Svým zaměřením 
navazuje na rozvojové projekty, které byly 
realizovány v letech  2008 - 2009 „Rozvoj 
vysokoškolského poradenství v ČR“ a v le-
tech 2010 - 2011 „Rozvoj psychologického 

poradenství na vysokých školách v ČR“.
Letošní projekt je zaměřen na rozvoj přípra-
vy studentů pro vstup na trh práce s důrazem 
na evropský region. Kromě kariérového 
poradenství projekt rovněž cílí na podporu 
studijního a multikulturního poradenství.
Mezi jeho hlavní výstupy jsou zahrnuty 
aktivity zaměřené na zavedení nových 
metod a forem kariérového poradenství do 

praxe zúčastněných škol, i rozvoj tradičních 
služeb, podpora a rozšíření seberozvíjejících 
skupinových forem, individuální formy práce 
se studentem (včetně koučování), aktivity 
zaměřené na vzdělávání poskytovatelů služeb 
kariérového poradenství. 
Stejně jako v předchozích letech je organizo-
ván kulatý stůl, tentokráte na téma ZAHRA-
NIČNÍ STUDENTI - JEJICH POTŘEBY, 
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  PROBLÉMY a s tím spjaté informační 
a poradenské služby.
Nedílnou součástí projektu je i propagace 
vysokoškolského poradenství a výstupů 
projektu.

Důležitým prvkem spolupráce je sdílení 
většiny plánovaných výstupů: semináře, 
kurzy, konzultace, seberozvojové skupiny 
i další aktivity, které jsou otevřené studentům 

z partnerských škol (v daném regionu).
Primární cílovou skupinu projektu tvoří 
studenti z partnerských vysokých škol. 
Sekundární cílovou skupinou jsou poskyto-
vatelé služeb - vysokoškolští poradci.

Do projektu je zapojeno 7 českých a morav-
ských univerzit: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Ma-
sarykova univerzita, Mendelova univerzita 

v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Univerzita Hradec Králové; koordinátorem je 
Univerzita Karlova v Praze. Veškeré informa-
ce o projektu a jeho výstupy (i z předchozích 
let) najdete na webových stránkách projektu 
www.rozvojvsporadenstvi.cz.

WITHOUT BOrDerS - mULTIKULTUrnÍ VeČer 
zAHrAnIČnÍcH A ČeSKýcH STUDenTŮ
Jana Dihlová, studentka PdF UP v Olomouci

Spolupráce Profesně  poradenského centra 
FF  UP, olomoucké pobočky organizace 
AIESEC  a zahraničních studentů proměnila 
čtvrteční podvečer 10. 5. 2012 v Jazz Tibet 
Clubu ve velkolepou událost.  Akce měla 
sblížit a kulturně obohatit české a zahranič-
ními studenty.
„K myšlence uspořádat tuto akci nás inspiro-
vala mnohá setkání se zahraničními studenty 
(ať už v rámci poradenských pohovorů či 
seminářů), kdy studenti verbalizovali „pocit 
nedostatku kontaktu s českými studenty“, 
uvedly zástupkyně Profesně poradenského 

centra Diana Hověžáková a Iva Tahová.

Hlavním spojovacím jazykem celé akce byla 
angličtina. V úvodu moderátor publiku 
představil jednotlivé země a jejich kulturu 
prostřednictvím videí a foto prezentací na 
pozadí národní hudby.  Mnohé prezentace 
lákaly k procestování. Mezi zúčastněné země 
se zařadily Česká republika, Slovensko, 
Francie, Itálie, Řecko, Bosna a Hercegovina, 
Bulharsko, Malajsie, Indie,  USA, Brazílie 
a Haiti. Počáteční ostych definitivně spadl při 
ochutnávce lákavých cizokrajných specialit, 
od voňavých francouzských palačinek, pi-
kantních slovenských korbáčiků, po barevné 
malajské zákusky a indickou kořeněnou 
kuchyni.  Po bohatém hodování vystoupili 
malajští medici s anglickými a malajskými 
písněmi v doprovodu kytary. Poté přivedly 
publikum na parket chytlavé jihoamerické 
rytmy skupiny Amigos. 
Multikulturní seznamovací akce určená pro 
zahraniční studenty všech typů studijních 
programů se konala v Olomouci poprvé.  Pro 
české a zahraniční studenty to byla velká 
příležitost jak navázat kontakt s lidmi jiné 
kultury. Jak uvedla Sunčica Mešić , studentka 
z Bosny: ,,Poznat lidi blíž a získat si tady 
dlouhodobé přátele není zas tak snadné,   jak 
by se mohlo předpokládat.“ Češi jsou podle 
výpovědí mnoha zúčastněných milí, vstříc-
ní, ale nejsou tak otevření jako například 

jižanské národy. Největší soudržnost zůstává 
navzájem mezi cizinci, kteří se v hostitelské 
zemi občas cítí být odtrženi od centra 
studentského dění.  Město Olomouc (s jeho 
obyvateli) však  každému přirostlo k srdci.
„Jménem AIESEC mohu poznamenat, že se 
multikulturní den velmi vydařil. Zahraniční 
i čeští studenti si to opravdu užili a myslím, 
že vzájemně velmi ocenili možnost blíže se 
poznat. Dle mého názoru takováto událost 
v Olomouci chyběla a jsem ráda, že tomu už 
tak není,“ komentovala členka organizace 
AIESEC Šárka Bucharová.
Setkání určitě přispělo k většímu porozumě-
ní mezi rozdílnými kulturami, povzbudilo 
k odbourávání zažitých předsudků a k upev-
ňování vzájemných vztahů.  Doufejme, že se 
můžeme těšit na další takové vydařené akce 

pořádané Univerzitou Palackého v Olomou-
ci.
Tato akce byla podpořena rozvojovým 
projektem MŠMT ČR „Rozvoj kariérového 
poradenství na vysokých školách v ČR v ev-
ropské dimenzi“.

www.rozvojvsporadenstvi.cz
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VzDĚLáVAcÍ SemInář nA TémA: 
ÚVOD DO KOUČInGU AneB „OcHUTnáVKA“ (z) 
KOUČOVánÍ
Mgr. Milena Vaňková, 3. lékařská fakulta UK v Praze

OHLéDnUTÍ zA SemInářem
Semináře s názvem „Úvod do koučingu aneb 
Ochutnávka (z) koučování“, který pořádala 
pro vysokoškolské studenty ve dnech 15. – 
16. 6. 2012 Studentská poradna při Ústavu 
zdraví dětí a mládeže 3. LF UK v Praze, 
se zúčastnilo celkem 10 studentů z 15 ti 
původně vybraných (na základě stručného 
motivačního mailu). Seminář byl koncipován 
jako dvoudenní, v celkové délce 15 vyučo-
vacích hodin. Zřejmě také jeho zařazení 
do období probíhajících zkoušek a období 
konání státních zkoušek přispělo k omluvě 4 
studentů den před konáním semináře. Z cel-
kových 10 účastníků semináře bylo 7 žen a 3 
muži, konkrétní fakulty, které tito studenti 
navštěvují, pak shrnuje tab. 1. Ve dvou přípa-
dech se jednalo o studentky doktorandského 
studia a v 8 případech se jednalo o studenty 
pregraduální formy studia.
Koučing je nedirektivní způsob vedení lidí, 
který je postaven na rozvoji aktivity, samo-
statnosti a tvořivosti jedince a vede k lepšímu 
využití jeho potenciálu. E. Stacke (2005, s. 
29) popisuje koučing jako „postup, jak jeden 
člověk může být nápomocen druhému při 
změně, zlepšování výkonu, zlepšování schop-
ností a dovedností, a to krok po kroku.“ Jaké 
„kroky“ tedy čekaly na zájemce o seminář? 
Jakou cestu s lektorkou v roli průvodkyně 
účastníci semináře podnikli? A kam až se 
nám podařilo na společné cestě dojít? 
Cíle jsou alfou a omegou koučování. Také 
lektoři si – většinou – konstruují před vlastní 
vzdělávací akcí didaktické cíle. Mým cílem, 
jakožto lektorky kurzu, bylo představit po-
jem koučink a jiné/další formy pomáhajících, 
či chcete-li, podpůrných vztahů. Ve společné 
diskusi jsme hovořili o poradenství, mento-
ringu, tutoringu, supervizi, facilitaci a me-
diaci a jejich hranicích, a také zkušenostech 
s těmito podpůrnými vztahy z praxe účast-
níků. Metafora je v zásadě výpůjčka mezi 
myšlenkami a jejich spojení, transakce mezi 
kontexty. Metafory vlastně „srovnávají“ růz-

né, velmi často nesourodé objekty či pojmy. 
Na druhé straně je jejich použití postavené 
na pozorovateli – účastníky kurzu vnímané 
podobnosti mezi dvěma pojmy. Zajímalo 
mne proto, jaké metafory účastníci spojují 
s pojmem „koučing“.  Na výzvu „Jakou 
metaforu byste zvolili pro pojem koučink?“ 
studenti uvedli následující asociace: „Trasér, 
budování, růst, svoboda, dálkový let, promě-
na, motivace, podpora, zrcadlo, směrovka.“ 
Mým hlavním cílem lektora kurzu bylo se-
známit účastníky s Přístupem zaměřeným na 
řešení (Solution Focused Approach, dále jen 
SFA) a jeho praktickou aplikací v koučingu. 
Cílem koučování je přinést nové myšlenky, 
zdroje a možnosti umožňující koučovanému 
zvládnout současné problémy a obtížné 
úkoly. Systemický přístup, zejména pak SFA, 
je přístupem, který se zaměřuje především 
na hledání možností, pracuje s výjimkami 
z problémového pravidla, posiluje silné 
stránky koučovaného a snahy zaměřené na 
řešení problému, potíží (srov. Parma, 2009; 
de Shazer, Dolan a kol, 2011). Také já jsem 
si pro koučované stanovila jako jeden z cílů 
semináře zprostředkovat novou inspiraci 
pro koučování. Dále jsem si v duchu otázek 
zaměřených na řešení předsevzala, že v oka-
mžiku, kdy bude seminář končit  a účastníci 
se budou rozcházet, budou vědět, co již umí 
používat a odnesou si 1-2 nové postupy do 
své „koučovací práce“.  Jak uvádí O. Šuléř 
(2009, s. 167) pokud má být „dialog kouče 
s koučovaným efektivní, musí být řízený, mít 
určitou strukturu“. Účastníci se seznámili 
s konceptem kontraktování a prací na zakáz-
ce, pojetím problému v konstruktivistickém 
rozhovoru a typy prvního kontaktu s klienty. 
Podněty účastníků kurzu vedoucí k žádosti 
o koučování jsem shrnula do 4 následujících 
oblastí:

 odborná zakázka a obsahová práce sou-
visející s koučingem (odborná a tematická 
kompetence – CO?);

 organizace a vedení koučovacího rozho-

voru (metodická kompetence – JAK, slovy 
účastníků „kuchařka“);

 sociální a personální kompetence (např. 
řízení osobního rozvoje, zvládání zátěže, 
zvýšení efektivity při spolupráci a komuni-
kaci s kolegy, školiteli a pedagogy, ale také 
s klienty aj.);

 strategické kompetence, např. plánování, 
organizační cíle, management změn (plá-
nování a změny pracovní kariéry, realizace 
projektů, jakými jsou diplomová práce, gran-
ty v rámci doktorandského studia apod.).
 Proces koučování obecně zahrnuje nejen 
posouzení, formulaci cílů, ale také postup 
k jejich dosažení. Právě formulace užitečných 
a pozitivních – „SMART“ cílů pro každého 
jednoho účastníka semináře, práce s aktiv-
ním nasloucháním a různé druhy otázek 
používaných v procesu koučování byly také 
předmětem praktických cvičení, ať už prakti-
kovaných ve dvojicích, triádě s pozicí pozo-
rovatele či při skupinové práci. Samostatnou 
technikou a tématem bylo seznámení se 
„škálou“ a škálovacími otázkami, na kterých 
lze „postavit“ celou koučovací konzultaci. 
V neposlední řadě byla diskuse zaměřena 
na filosofická východiska – epistemologické 
a ontologické otázky, včetně základních 
principů koučování, jimiž jsou: partnerství; 
vědomí cíle a orientace na budoucnost; 
podpora sebedůvěry; objektivita (ve smyslu 
nestrannosti, neutrality); odpovědnost; pro-
aktivní přístup; vnitřní motivace a hledání 
alternativ (srov. např. Bedrnová, Nový, 2007, 
s. 334-335). V přístupu zaměřeném na řešení 
SFA lze pak tyto principy formulovat jako 
následující doporučení pro kouče: „Dělej víc 
toho, co funguje.“ „Nedělej, co nefunguje 
–dělej něco jiného.“ A do třetice: „Nespravuj, 
co není rozbité“.  
 Pro získání průběžné zpětné vazby od 
účastníků semináře zakomponovala lektorka 
v závislosti na realizované aktivitě ústní zpět-
nou vazbu od každého či většiny účastníků. 
V závěru semináře byly použity dva druhy 
dotazníků spokojenosti. První dotazník 
sestával ze dvou otevřených otázek: „Co se 
Vám líbilo?“ a „Co se Vám nelíbilo?“. Účast-
níci byli vyzváni, aby ke každé otázce uvedli 
minimálně tři odpovědi. Potěšující pro 
lektorku jistě byla převaha kladných odpo-
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vědí, mezi nimiž účastníci uvedli například 
následující postřehy a komentáře: „Výborný 
popis cesty se záchytnými body a cedule na 
správných dveřích :-)“; „Od počátku aktivní 
participace bez základních poznatků (člověk 
není svázán teorií a učí se intuitivně, pak si 
pouze potvrdí výkladem)“; „Hodně cvičení, 
skupinových diskusí, párové práce“; „Nové 
metody a nové obzory a zamyšlení se nad 
věcmi a otázkami, nad kterými se normálně 
nepozastavuji“; „Flexibilita v programu 
dle našich potřeb“. Mezi připomínkami 
pak zazněly například následující podněty: 
„Slaidy z PPT prezentace neodpovídaly 
vytištěným materiálům (pořadí), škoda, že 
jsme všechny neprobrali“ a dále pak zejména 
připomínky k délce trvání semináře v tom 
smyslu, že: „Byl to krátký čas“, „Mohlo to 
být delší“ a „Že to končí a nevím, zda bude 
nějaké (doufám) pokračování!?!“.  Druhý 
anonymní hodnotící dotazník, jehož auto-
rem je „Poradenské centrum UK v Praze“, 
obsahoval celkem 10 otázek. Zajímaly nás 
zejména důvody k účasti na semináři, spoko-
jenost účastníků s jeho průběhem a časovým 
prostorem a další náměty a připomínky 
k semináři. Nejčastějšími důvody, které mo-
tivovaly studenty k účasti na semináři „Úvod 
do koučingu aneb Ochutnávka (z) koučová-
ní“ byla témata související přímo s názvem 
semináře (viz výše zmíněné). Nejčastěji 
zastoupeným motivem pro účast v semináři 
a „objednávku“ studentů bylo získání nových 
poznatků, praktické tipy a dovednosti pro 
zlepšení práce a podněty pro sebekoučing. 
Na otázku: Jaký je Váš celkový názor na 
seminář, odpovídali účastníci na šestibodové 
škále od 1 – 6 (1= nejméně bodů/nejhorší; 
6 = nejvíce/výborný). Maximální hodnotou 
byl tedy průměr 6. Účastníci semináře 
dosáhli svými odpověďmi na průměr 5,7 
bodu. V otázce, jak se podařilo dosáhnout 
avizovaný záměr, (opět na škále 1- 6, kdy 1 = 
nepodařilo a 6 = podařilo výborně), dosáhly 
odpovědi účastníků v průměru 5, 6 bodu. 
Polovina účastníků, tj. 5 z deseti, považovala 
vymezený časový prostor za dostačující, 
avšak polovina účastníků by preferovala 
seminář celkově delší. V doporučeních se 

objevily také návrhy na pokračování seminá-
ře, dokonce i při zachování složení skupiny. 
Účastníci semináře oceňovali příjemnou 
atmosféru, příjemné prostředí, které je 
možné dokumentovat slovy jedné z účastnic 
“stav důvěry a bezpečí (nikdy jsem nebyla 
tak otevřená a upřímná v cizím kolektivu)“. 
Osobně vnímám koučing  jako nedirektivní 
způsob řízení, resp. stylu vedení lidí, který 
je protipólem přikazování a kontroly. Nejen 
v oblasti managementu organizací, a tedy 
v profesionálním vzdělávání, jsou patrné 
snahy o praktikování celé řady nových způ-
sobů pedagogické práce. Stále více pedagogů 
postupně přechází k  roli „koučů“ (Vaňková, 
2007). Stále více jde o vztah partnerství než 
o vztah mocenský (učitel versus student). 
Výuka se tak stává procesem vzájemné in-
terakce mezi pedagogem a studentem. Nové 
způsoby práce ale samozřejmě kladou nové 
požadavky na roli lektora/pedagoga/poradce 
na vztah se studentem. Koučování jako ná-
stroj může být – JE –  jednou z účinných cest 
jak zplnomocnit a posílit autonomii a schop-
nost reflexe studenta v procesu sebeřízení, 
s ohledem na jeho individuální potřeby. Nám 
pedagogům a vysokoškolským poradcům 
přeji „méně slepě poslušných, a více zodpo-
vědných, méně pasivních, a více vůdčích, 
méně stresovaných, a více uvolněných, méně 
těch, co se bojí, a více těch, co si věří. Takoví 
totiž byli účastníci semináře, se kterými 
jsem měla tu příležitost sdílet společný časo-
prostor v rámci semináře „Úvod do koučingu 
aneb „ochutnávka“ z koučování“.

Literatura:
1. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie 

a sociologie řízení.  3. rozšířené a doplněné  vyd. 

Praha: Management Pres, 2007. 791 s. ISBN 978-80-

7261-169-0.

2. de SHAZER, S., DOLAN, Y a kol. Zázračná 

otázka. Krátká terapie zaměřená na řešení. 1. vy-

dání. Praha: Portál, Edice Spektrum, 2011. Z angl. 

originálu More than Miracles,  Routlege Inc., part 

of Taylor & Francis Group, ILC, New Z org. přel. 

Ondřej Fafejta. 240 s. ISBN 978-80-262-0007-9; EAN 

9788026200079.

3. PARMA, P. Umění koučovat: systemické koučo-

vání ve firmě, rodině a škole: pro kouče i koučované, 

studenty, odborníky i veřejnost. 1. vyd. Praha: Alfa 

Publishing, 2006. 232 s. ISBN 80-86851-34-6.

4. STACKE, É. Koučování pro manažery a firemní 

týmy. 1. Vyd.  Praha: Grada Publishing, 2005. Z angl. 

originálu Coaching d´entreprise-Performance et 

humanisme, Village Mondial, Paris, France, 2000. 153 

s. ISBN 80-247-0937-6.

5. VAŇKOVÁ, M.  Koučink - nové možnosti v pe-

dagogické praxi?  s. 134-148.   In Sborník konferenč-

ních příspěvků a workshopů z konference NEDECZ 

– MATRA PROJEKT. České Budějovice.  2007. ISBN 

978-80-7040-974-9.

6. ŠULÉŘ, O. 100 Klíčových manažerských technik 

komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizo-

vání.  1. vyd. Brno: Computer Press, a. s., 2009. ISBN 

978-80-251-2173-3.

Mgr. Milena Vaňková, Univerzita Karlova,

3. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství

Ruská 87, 110 00 Praha 10

milena.vankova@lf3.cuni.cz

tel. + 420 728 960 615

FAKUlTA POčET účASTNíKů
Lékařská fakulta UK v Praze   4*
FF UK v Praze – obor sociální práce 1
FHS UK v Praze – obor supervize a řízení 2
Pražská vysoká škola psychosociálních studií 1
FF UK v Praze – obor angličtina dějepis 1
PF UK v Praze – obor speciální pedagogika psychologie 1

Tab. 1: Účastníci kurzu Úvod do koučingu dle fakult a oborů, které studují   Zdroj: vlastní výpočty 
*Do celkového počtu jsou zahrnuty 2 studentky doktorandského studia realizovaného na lékařské fakultě.

mailto:milena.vankova@lf3.cuni.cz
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DOBrá PrAXe

menTOrInG nA 3. BAYHOST - DOnAUFÓrU
Mgr. Iva Mawlood Tahová, Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci

Ve dnech 14. - 16. května 2012 proběhla na 
půdě Univerzity v Regensburgu konference 
se  zajímavými workshopy na téma kariérové 
poradenství, studentské praxe a mentoringu, 
a to pod názvem 3rd BAYHOST – Donau-
forum 2012. Na semináře navázala setkání 
s hospodářskou komorou a poskytovateli 
stáží a zaměstnavateli absolventů v oblasti 
Nurenbergu, Regensburgu a Mnichova. 
Donaufórum cílí tradičně na země dunajské 
oblasti. Možnost setkání a diskuze tak mají 
odborníci z Bavorska se svými kolegy ze 
střední Evropy. Sdílení zkušeností a navázání 
spolupráce je hlavním cílem těchto setkání. 
Příhodný název tak nesl poslední příspěvek 
akce - „Směrem kvytvoření dunajské pora-
denské sítě“.

Vrámci svého příspěvku se zaměřím pře-
devším na MENTORING, kterému byla 
na Donaufóru věnována celá sekce a byl 
zastoupen jak příspěvky dvou univerzit 
(Univerzita aplikovaných věd v Deggendorfu 
a Univerzita ve Wurzburgu), tak navazujícím 
workshopem.  V prvé řadě byla zdůrazněna 
komplexnost mentoringu, který v sobě zahr-
nuje především coaching, dále poradenství, 
sebehodnocení a sebereflexi, výměnu myšle-
nek a názorů a vytváření sítí a kontaktů.  

Mentoři se tradičně rekrutují z absolventů 
dané univerzity, výjimečně jsou do programu 
zahrnuti i jiní odborníci. Jedná se o neho-
norovanou aktivitu. Mentorem může být jen 
aktivní člověk s nadšením pro danou věc, se 
vztahem ke své alma mater a s dovedností 
studenta koučovat. Určitým způsobem musí 
tudíž i mentoři být vybíráni. Mentorovaní 
studenti by naopak měli mít schopnost 
přijímat kritiku a mít zájem učit se novým 
věcem. Celý program má obvykle také patro-
na a rovněž alumni, který program zaštiťuje 
a propaguje (především směrem k podnikům 
a organizacím) a dává mu svým jménem 
kredibilitu. Patron se účastní i úvodního 
setkání, kdy studentům přiblíží svou kariéro-
vou dráhu a představí svou firmu.

V otázce výběru mentorovaných studentů 
každá ze zúčastněných dvou univerzit přistu-
povala rozdílně. Na jedné straně byla prefe-
rence vybírat ty nejlepší studenty s výbornými 
studijními i mimoškolními výsledky, na druhé 
straně naopak myšlenka dát příležitost všem 
studentům a vybírat až v rámci pohovoru, dle 
motivace a cílů daného studenta. Právě stu-
denti, kteří nemají nejlepší výsledky, potřebují 
mnohdy více motivace a podpory při nasmě-
rování ve studijní a kariérové dráze. 

Principy a pravidla mentoringu
Mezi principy mentoringu lze zařadit: osobní 
kontakt (není tedy možné realizovat mento-
ring jen a základě e-mailové, telefonické či 
jiné online komunikace), respekt, upřímnost, 
stanovení jasných cílů, specifikace témat 
a aktivit, sdílení znalostí, dovedností a infor-
mací. Pro účastníky programu je připraven 
průvodce programem s definovanými 
pravidly a potřebnými dokumenty. Jsou zde 
definovány zodpovědnosti mentorovaného 
studenta i mentora, délka programu a frek-
vence kontaktu. Jsou zde přiloženy evaluační 
dotazníky a formulář kontraktu. 

Obvykle se jedná o roční cyklus, realizován 
bývá i cyklus dvouletý. Po ukončení pro-
gramu je velmi obvyklé udržení kontaktu 
mentora se studentem a jejich další spolu-
práce. Osobní kontakt po úvodním setkání 
musí být realizován minimálně 1x za semestr 
v délce 2 hodin. Pro potřeby osobního 
setkání je připraven speciální formulář 
s definovanými aktivitami a úkoly. Je stano-
vena i minimální frekvence dalších druhů 
komunikace.

Fáze mentoringu
Mentoringový proces lze rozdělit do několika 
na sebe navazujících fází: 
1. oslovení mentorů - zajištění databáze 
mentorů a předání základních informací 
o programu, 
2. propagace mezi studenty,
3. registrace zájemců na webové stránce 
mentoringového programu, 
4. výběr mentorovaných studentů (mente-
es), 
5. matching - přiřazení mentorů ke studen-
tům,
6. úvodní setkání všech mentorovaných stu-
dentů a mentorů (celodenní team-buildingo-
vá akce, obvykle některou sobotuna počátku 
října, program setkání - přivítání; prezentace 
patrona; workshop „Co je mentoring a jeho 
principy“; teambildingové aktivity; osobní 
setkání mentorů se svými mentee za cílem 
stanovení cílů a vzájemného poznání; veče-
ře.), 



6

TAnDem POrADenSTVÍ
Mgr. Iva Mawlood Tahová, Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci

Mezi aktivitami letošního centralizovaného 
rozvojového projektu „Rozvoj kariérového 
poradenství na vysokých školách v ČR 
v evropské dimenzi“ najdeme také téma 
TANDEM PORADENSTVÍ. V následujícím 
článku Vám krátce představím tuto metodu 
i to, kde jsem se s tímto termínem poprvé 
setkala.  

Je to už více než 3 roky, kdy jsem se účastnila 
IAEVG konference ve Finsku na Univerzitě 
Yavaskyla. Tehdy mě mimo mnoha jiného 
zaujala prezentace Jamese Samsona z Florida 
State University. Prezentace byla zaměřena 
na spojitost poradenství s politikami 
a strategiemi organizací, kde je poradenství 
poskytováno. S tímto tématem byla také 
spojena potřeba zefektivnit a otevřít přístupu 
k informacím o poradenství i k samotným 
poradenským službám. Ještě podstatnějším 
momentem celé prezentace byla zefektivnění 
nákladů (MINIMISING COSTS). 
Toho může být dle Jamese Samsona dosaže-

no např. častějším a širším využitím inter-
netu, především pro cílové skupiny mladých 
lidí, osob s postižením a osob/skupin žijících 
v odlehlých místech (jak je konkrétně na 
americkém či australském kontinentě běžné). 
Naopak je ale samozřejmě nutné si uvědomit 
všechny limity využití internetu u specific-
kých cílových skupin, především z důvodu 
omezené počítačové gramotnosti a omezené-
ho přístupu k internetu. 
 
Dalším velmi podporovaným nástrojem 
zefektivnění nákladů, u kterého bylo zpětně 
identifikováno velké množství pozitivních 
momentů, je metoda kolaborativního 
poradenství (COLABORATIVE COUN-
SELLING). Můžeme jej také nazvat TAN-
DEM PORADENSTVÍ.  Prostřednictvím 
poradenství ve dvojicích je snížena časová 
dotace poradce, jsou tedy sníženy náklady na 
poradce. Ukázalo se, že především mladí lidé 
mnohdy preferují návštěvu poradce s kama-
rádem, spolužákem či partnerem. Snižují se 

tímto určité psychické bariéry, které může 
klient mít. Ve spojení s druhou osobou se 
může naopak navýšit motivace vedoucí k ná-
vštěvě poradce. Dle výpovědí žáků a studen-
tů se ukázalo, že při poradenství ve dvojici 
zaznamenávají příjemnější, více neformální 
atmosféru a diskuzi vnímají mnohdy jako 
více inspirativní. Náhled na věc očima jiné 
osoby či konkrétní zkušenost a dobrá praxe 
spolužáka/ kamaráda může určitým způso-
bem ovlivnit rozhodnutí klienta. 

Mezi negativní či sporné momenty, které 
poradci identifikují, jsou určité etické 
hranice, především ve spojení s důvěrností 
informací. Nicméně klienti kolaborativního 
poradenství samozřejmě dopředu s touto 
formou poradenství sami souhlasí. Silnější 
osobnosti mohou být ve společné diskuzi 
dominantnější a mohou slabší osobnosti 
ubírat komunikační prostor.

V každém případě je kolaborativní po-
radenství určitě zajímavým doplněním 
a alternativou naší běžné poradenské praxe 
a v mnoha případech lze této metody využít 
ku prospěchu klienta.

7. uzavření kontraktu „mentoring agree-
ment,“ 
8. samotné mentoringové aktivity včetně 
vedlejších skupinových aktivit (v průběhu 
mentoringového cyklu probíhají např. semi-
náře, skupinové návštěvy do firmy patrona či 
některého z mentorů atd.),
9. evaluace (evaluace mentorovaných 
studentů probíhá každý semestr, evaluace 
mentorů 1x za mentorovaný cyklus),

10. závěrečné setkání mentorů a mentoro-
vaných studentů, možnost účasti nových 
zájemců.
Účastníci semináře měli poté možnost 
diskutovat sporná témata a navrhnout nové 
postupy optimalizace mentoringu. Mezi 
diskutovanými tématy byla otázka zajištění 
dostatečného počtu mentorů i studentů se 
zájmem o mentoring, dále ochota mentorů 
zapojit se do aktivit bez honoráře a případné 

snížení nákladů přiřazením dvou mentees 
jednomu mentorovi. Byla také otevřena otáz-
ka mentoringu na mezinárodní úrovni (např. 
v rámci Erasmus pracovních stáží či pouze 
na základě online komunikace).

KArIérnÍ POrADenSTVÍ nA WeSTFäLIScHe-
WILHeLmS-UnIVerSITäT münSTer
Interview s paní Andreou Schröder z Centra pro kariérní poradenství na Univerzitě

v Münsteru

Můžete nám říct něco o Centru pro kari-
érní poradenství na Vaší univerzitě? Jaké 
služby poskytujete?
Naše Centrum pro kariérní poradenství na 
Univerzitě v Münsteru poskytuje studentům 

poradenství a pomáhá jim při plánování 
jejich budoucnosti. Aby se studentům mohly 
otevřít široké možnosti, potřebují vědět, jak 
mohou své znalosti a zkušenosti uplatnit 
ve své kariéře, musí si vypracovat a vhodně 

prezentovat svůj osobní profil a musí vědět, 
jak získat další speciální dovednosti. Chceme 
jim při tomto procesu orientace poskytovat 
podporu pomocí našich programů, které 
nabízíme. Čím dříve studenti tyto programy 
využijí, tím úspěšnější budou při hledání 
své cesty vpřed. Získají zároveň jasnější 
vyhlídky do budoucnosti a větší motivaci 
pro studium. Zároveň nám jde o to, zapojit 
pedagogické pracovníky na univerzitě, kteří 
se budou na tomto procesu podílet a v rámci 
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svých předmětů vypracují programy, které 
budou probíhat zároveň se studijními kurzy. 
Také samozřejmě vyhledáváme kontakty 
na společnosti a zaměstnavatele, kteří by 
mohli studentům poskytnout bezprostřední 
pracovní zkušenosti a konkrétní pracovní 
nabídky.
Naše služby ve zkratce: 
Pomáháme studentům 

 zaměřit se při studiu na své budoucí 
povolání,

 vypracovat vlastní profesní profil,
 získat potřebné zkušenosti v pracovním 

prostředí,
 získat a vyhodnotit pracovní praxi,
 osvojit si potřebné postupy a strategie,
 vytvořit si kontakty se zaměstnavateli.

Jak se mohou studenti dozvědět o vašich 
službách? Jak své služby propagujete?
V každém semestru zveřejňujeme program 
našeho kurzu na internetu a ve formě bro-
žury (počet výtisků: 10.000). Kromě toho 
si studenti předávají informace sami mezi 
sebou. 

Mají studenti o služby Centra pro kariérní 
poradenství zájem? Jaké služby nejčastěji 
využívají? Které semináře jsou nejoblíbe-
nější?
Ano, o naše služby je opravdu zájem. Každý 
rok se našich workshopů zúčastní více než 
2.000 studentů a přibližně 1.000 studentů vy-
užije možnosti individuálního poradenství.
Studenti přicházejí do našeho Centra pro 
kariérní poradenství z různých důvodů: 
Někteří hledají informace o tom, jak je 
možno získat praxi (přímo v Německu nebo 
v zahraničí), jiní zase chtějí poradit při hle-
dání zaměstnání, využívají naše informační 
centrum nebo se účastní našich seminářů. 
Kdybych měla vyjmenovat nejčastěji využí-
vané služby, pak je to: kariérní poradenství, 
informace o možnostech praxe a kontrola 
žádostí o zaměstnání. 
Hodně oblíbené jsou také semináře, které 
jsou zaměřeny na tato témata. 

Kolik studentů týdně přichází do vašeho 
centra? Máte pro každého studenta stano-
ven nějaký časový limit?
V mých konzultačních hodinách mě navštíví 
tak 15-20 studentů týdně. Máme stanovené 

časové limity a podle mě to tak dobře fun-
guje: Konzultace ohledně možností získání 
praxe je omezena na 15 minut, kontrola 
žádosti o zaměstnání trvá maximálně 30 
minut, stejně jako kariérní poradenství s li-
mitem 30 minut na jedno sezení. 

Na konferenci BAYHOST – Donauforum 
(konference zaměřená na kariérní po-
radenství v podunajském regionu) jste 
hovořila o tom, že někteří vaši zaměstnanci 
pracují na plný a jiní na částečný úvazek. 
Jaké jsou jejich úkoly?
Hlavní pracovní činnosti našich pěti zaměst-
nanců na plný úvazek jsou:

 vedoucí centra: řízení Centra pro kariér-
ní poradenství, koncepce a organizace, oblast 
PR, obecné studie, biografická podpora

 zástupce vedoucího: internetové vzdělá-
vání, webové stránky

 biografická podpora, poradenství při 
hledání zaměstnání, poradenství pro různé 
profesní oblasti, žádosti a pracovní stáže 
(včetně poskytování prostředků pro stáže), 
osvědčení pro pracovní stáže

 kontakty na zaměstnavatele
 možnosti zaměstnání

Jaké vzdělání mají kariérní poradci na 
německých univerzitách?
 Pracují soustavně na zvyšování svého vzdě-
lání a prohlubování svých dovedností? 
Co se týče soustavného profesního růstu, 
mohu hovořit pouze za naše Centrum pro 
kariérní poradenství: Členové našeho týmu 
se pravidelně účastní různých programů, 
které jsou zaměřeny na individuální pracovní 
činnosti. Během posledních let se zúčastnili 
různých kurzů a získali akademické tituly: 
např. magisterský studijní program „Kariérní 
řízení a poradenství“ ve Velké Británii, 
studijní program zaměřený na individuální 
přístup k poradenství a kurzy správné výuky. 

Jste vy a vaši kolegové členy nějakého sdru-
žení poradců?
V současné době jsme členy těchto sdružení:

 IRUN (International Research University 
Network)

 EAIE (European Association for Interna-
tional Education, skupina EMPLOI)

 CSND (německá odborná organizace pro 
kariérní poradenství)

 

NACE (The National Association of Colleges 
and Employers/USA)
Pro vaši organizaci jsou jistě velmi důležité 
kontakty na zaměstnavatele. Jak taková 
spolupráce vypadá?  
Centra pro kariérní poradenství WWU 
spolupracují se zaměstnavateli na místní, 
národní a mezinárodní úrovni. Naším cílem 
je pokrýt co nejširší spektrum a usilujeme 
o navázání spolupráce se zaměstnavateli 
z nejrůznějších oblastí, jako je průmysl, kul-
tura, média, nevládní organizace či veřejné 
služby. Tato spolupráce má zásadní význam 

Vystudovala historii a sociologii na Uni-
verzitě v Münsteru. Její diplomová práce 
byla zaměřena na různé aspekty rostoucí 
mobility studentů v rámci bakalářských 
studijních programů. Touto oblastí se 
také zabývala při svém studiu.
Nyní pracuje již více než osm let v Cent-
ru pro kariérní poradenství na Univerzi-
tě v Münsteru v Německu. Nejprve začí-
nala jako asistent v evropském programu 
Leonardo a poté postupně rozšiřovala 
své pracovní zkušenosti od odborné 
praxe až po kariérní poradenství.
Neustále pracuje na svém profesním 
rozvoji a zúčastnila se několika růz-
ných programů. Získala titul v oblasti 
kariérního poradenství, individuálního 
přístupu k poradenství a stanovení 
kompetencí.
Jako člen evropského sdružení EAIE/FE-
DORA ráda využívá možnosti kontaktu 
se svými zahraničními kolegy.

Andrea Schröder, M.A. 
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pro vytvoření pevného mostu mezi univerzi-
tou a pracovním prostředím.

K tomuto účelu Centrum pro kariérní 
poradenství ve spolupráci se zaměstnavateli 
pořádá 
v rámci semestrálního programu například 
tyto akce:

 Exkurze
 Případové studie
 Workshopy
 Prezentace zástupců z pracovního trhu
 Prezentace společností

Kromě toho je možno zajistit v rámci 
bakalářského studia projektové dny u za-
městnavatelů, za které lze získat kredity. Při 
pořádání těchto akcí je zpravidla plánujeme 
tak, aby byly vhodné pro studenty ze všech 
fakult.

Můžete říct něco o svém partnerském 
programu?
Centrum pro kariérní poradenství nabízí 
vybraným zaměstnavatelům možnost zapojit 
se do partnerského programu. Tato úzká 
spolupráce má tyto cíle:

 příprava studentů univerzity v Münsteru 

na jejich budoucí povolání a 
 dlouhodobá, trvalá spolupráce těchto 

společností s Centrem pro kariérní poraden-
ství, zajištění výhod pro všechny zúčastněné 
strany. 

V rámci tohoto partnerství nabízejí 
partnerští zaměstnavatelé ve spolupráci 
s Centrem pro kariérní poradenství každý 
rok alespoň jeden workshop nebo simulaci 
managementu a zároveň tak mají příležitost 
poznat obzvlášť motivované studenty.

KOUČOVAcÍ PřÍSTUP Ve VYSOKOšKOLSKém 
POrADenSTVÍ
zprávy Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Odborný výcvik pro 
vysokoškolské poradce
Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., Asociace vysokoškolských poradců

Asociace vysokoškolských poradců rea-
lizovala ve dnech 24. 4.2012 – 25. 4. 2012 
odborný výcvik určený pro vysokoškolské 
poradce, který se zaměřoval na implementaci 
koučovacích přístupů do vysokoškolského 
poradenství. Pracovní setkání se realizovalo 
pod názvem „Koučovací přístup ve vysoko-

školském poradenství“. Výcvik vedly profesi-
onální certifikované koučky Ing. Marta Anna 
Petrášová, CSc., a PhDr. Veronika Langrová, 
Ph.D., z instituce The Coaches partners for 
leaders. Filosofii koučingu vhodně umocnilo 
i prostředí, ve kterém se výcvik realizoval, 
a to v zahradním pavilonu Institutu vzdě-

lávání a poradenství ČZU v Praze v Malé 
Chuchli.
Účastníci si nové postupy a poznatky zkou-
šeli v menších skupinách, sdíleli nová uvědo-
mění, získávali zpětnou vazbu a připravovali 
se k využití konkrétních postupů ve své praxi 
hned poskončení programu.
Obsahem základního výcviku byly moduly 
zaměřené zejména na základní východiska 
koučovacího přístupu, tvorbu a ověření 
modelu koučovacího rozhovoru; účastníci 
trénovali jak provést změnu, aneb jak se 
vyrovnávat se strachem; získali některé 
poznatky z oblasti fungování mozku a jejich 
vyžití v práci s klientem, práci s modely světa 
a našim vnímáním – práce s jinakostí. 
Obsahem výcviku bylo i seznámení se 
základními nástroji koučovacího přístupu 
v práci vysokoškolského kariérního poradce. 
Další moduly byly tyto: navázání vztahu – 
přístupy vyplývající z nejnovějších poznatků 
fungování mozku, efektivní podpora při 
výběru z více možností, práce se škálou, 
práce s mapou světa klienta – hodnoty, 
metaprogramy.

Odborný výcvik byl veden koučovacím 
způsobem, byl určen pro akademické pra-
covníky – poradce, zaměstnance vysokých 
škol a další zájemce z oblasti poradenství. 

rePOrTY z AKcÍ PrO POrADce A OSTATnÍ ODBOrnÍKY



9

SPOLeČný PrOSTOr - mezInárODnÍ 
KOnFerence eXPreSIVnÍcH TerAPIÍ
Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D., FF UP v Olomouci

Ve dnech 22.–24. března 2012 hostilo Umě-
lecké centrum UP mezinárodní konferenci 
expresivních terapií Společný prostor. Konfe-
rence se konala v rámci projektu Expresivní 
terapeutické metody – cesta ke změně v in-
stitucionální výchově, který je realizován pod 
registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/14.0026 
a je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vizí organizátorů bylo vytvoření platformy 
pro setkání a výměnu zkušeností z oblasti 
arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a ta-
nečně pohybové terapie na jednom místě a ve 
stejném čase. Tato výjimečná událost přivedla 
do Olomouce nejen české, ale také zahraniční 
odborníky, pozvání přijali například Michael 
Reisman z USA, Kedzie Penfield z Velké Bri-
tánie nebo Igor Vačkov z Ruské federace. 

V návaznosti na zmíněný projekt byla 
konference určena především výchovným 
a pedagogickým pracovníkům zařízení in-
stitucionální výchovy, zúčastnit se ale mohli 
všichni, kterých se téma expresivních terapií 
dotýká ať už v profesním, nebo osobním 
životě.
Dopolední program konferenčních dnů 
nabídl účastníkům odborné přednášky, od-
poledne si vybírali zvíce než 40 workshopů – 
s Natalií Nazarovou se mohli vydat do světa 
čichu, s Pavlem Fajtem rozezněli melodické 
bubny, se Svatavou Drlíčkovou hledali tajem-
ství tibetských mís a mnohá další. V rámci 
bohatého doprovodného programu účastníci 
konference shlédli představení Bohnické 
Divadelní Společnosti a Divadla bez Domova 
Bratislava, pomyslnou třešničkou na dortu 
pak byl společný koncert Lubomíra Holzera 
a Pavla Fajta.
Účastníci konference ocenili především 
příležitost k získání nových zážitků, podnětů 
a informací, „možnosti k setkání se zají-
mavými lidmi z profese a místo k plodným 
diskuzím“ a příjemnou a velmi osobní 
atmosféru. Spolu s organizátory se budou 
těšit na další setkání ve Společném prostoru 
v roce 2014.

rOzVOj KArIérOVéHO POrADenSTVÍ nA 
STřeDnÍcH šKOLácH jIHOmOrAVSKéHO KrAje
Mgr. Petra Kadlecová, Poradenské centrum, ICV MENDELU

koordinátorka odborných aktivit projektu

Projekt Rozvoj kariérového poradenství na 
středních školách Jihomoravského kraje byl 
řešen v období leden 2011 až červen 2012 
pracovníky Institutu celoživotního vzdělává-
ní Mendelovy univerzity v Brně a spolupra-
cujících poradenských pracovišť Vysokého 
učení technického v Brně a Masarykovy 
univerzity v Brně. Projekt ve svém vzniku 
zohlednil deklarovanou potřebu výchovných 

poradců středních škol posílit své kom-
petence v oblasti kariérového poradenství 
a také jejich zájem o prohloubení spolupráce 
s poradenskými centry brněnských vysokých 
škol. Kariérové poradenství nabývá v sou-
časné době stále většího významu. Rezervu 
v oblasti rozvíjení kompetencí žáků potřeb-
ných pro vstup do pracovního života pociťují 
především učitelé středních škol. Setkávají se 

totiž se skupinou žáků, která je před nutnost 
volby profesní dráhy vývojově postavena, 
a ne vždy si ví s tímto životním úkolem rady. 
Různorodost možností životní cesty spolu 
s nejistotou danou proměnlivostí pracovního 
trhu může vyvolávat v některých žácích nad-
měrné obavy tento krok uskutečnit. Učitelé 
jsou pak vedle rodičů nejbližšími osobami, 
na které se tápající studenti obracejí.
Aktivity projektu byly cíleny na žáky i peda-
gogické pracovníky středních škol. Žákům 
byla nabídnuta odborná psychologická dia-
gnostika směřující k vytvoření osobnostního 
a profesního profilu a následné poradenství 
posilující rozhodovací schopnosti žáků 

POrADenSTVÍ nA STřeDnÍcH šKOLácH
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ohledně dalšího směřování studia nebo 
zaměstnání. Této nabídky využívali zejména 
studenti gymnázií v posledním ročníku 
studia. Další aktivitou projektu směřovanou 
k žákům byly workshopy, jejichž náplň si 
kladla za cíl posílení kompetencí účastníků, 
které jsou nezbytné pro úspěšný vstup na 
trh práce. Takto vznikal program tří inter-
aktivních seminářů s tématy: sebepoznání, 
orientace na trhu práce a psaní životopisu, 
příprava na přijímací pohovor. Vytvořené 
semináře doprovázejí metodické materiály, 
kterých mohou využívat pedagogičtí pra-
covníci při práci s žáky v průběhu středo-
školského studia i nadále, tedy po ukončení 
projektu. Primárně k žákům středních škol 
směřovaly též semináře zahrnující prezentaci 
spolupracujících poradenských center brněn-
ských vysokých škol. V rámci této aktivity 

byly vytvořeny také informační materiály 
o službách, které poradenská centra nabízejí, 
z nichž některých mohou využívat i uchazeči 
o studium na vysoké škole. Žáci středních 
škol se takto mohou již při zvažování dalšího 
studia obrátit na odborníky detailně obezná-
mené s prostředím vysokých škol.
Z aktivit, které byly cíleny na pedagogické 
pracovníky, považujeme za stěžejní kurz 
akreditovaný v systému dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Kurz nese název 
Kariérové poradenství na středních školách. 
Jeho účastníci byli seznámeni s úkoly kari-
érového poradce na střední škole, s novými 
metodami kariérového poradenství, včetně 
praktického nácviku užívání některých 
diagnostických metod a využití koučování 
v kariérovém poradenství. V neposlední 
řadě díky podpoře projektu vznikla příručka 

Kariérové poradenství na středních školách, 
která poznatky zvýše realizovaných aktivit 
přehledně sumarizuje a přináší zejména pe-
dagogům středních škol praktické náměty na 
zařazování tohoto typu poradenství do své 
práce. Jako informační platformu využíval 
projekt webové stránky www.rkp-jmk.cz, které 
zůstávají činné i po jeho ukončení. Cennou 
podporou byly také informační a motivační 
semináře, které sloužily k představení aktivit 
spojených s projektem, ujasňování potřeb na 
straně středních škol a ujednání konkrétní 
podoby nabízené spolupráce.

Článek představuje projekt Rozvoj 
kariérového poradenství na středních 
školách Jihomoravského kraje. Reg. číslo: 
CZ.1.07/1.1.02/03.0015.

TAneČnĚ POHYBOVá TerAPIe. TeOrIe A PrAXe
Autoři: Iveta Zedková a kol.

Vyšlo v červenci 2012

Tato kniha je první soubornou publikací 
o tanečně pohybové terapii (TPT) v českém 
a slovenském jazyce. Kolektiv deseti českých 
a slovenských kvalifikovaných a praxí vyba-
vených tanečně pohybových terapeutů v ní 
nabízí přehled teorie i praxe TPT.
První kapitola teoretické části knihy 

pojednává o Definici TPT. Autorka v ní ale 
také diskutuje zkreslený pohled na tanec 
v postmoderní kultuře. Po nástinu Vzniku 
a vývoje TPT následuje hlavní část teorie – 
Teoretická východiska a Základní principy 
a metody TPT spolu s následujícími dvěma 
kapitolami – Proces v taneční terapii a Me-
tody pozorování a popisu pohybu. Ty jsou 
rozšířením kapitoly o základních principech 
a metodách, avšak pro jejich komplexnost 
a velký význam v TPT jim byl vyhrazen 
zvláštní prostor, aby mohly být popsány 
detailněji. Následuje spíše přehledová kapi-
tola o Využití pomůcek a hudby, ve které se 
autorka dotýká také mýtu, že TPT je sbírkou 
technik a upozorňuje na nebezpečí nekvali-
fikovaného použití „technik“ bez kontextu 
a ohledu na proces. Kapitola Možnosti 
využití, cíle a formy TPT je vybavena zvlášť 
rozsáhlým odkazovým materiálem s cílem 
usnadnit čtenářům přístup k dalším zdrojům 
v případě zájmu o TPT se specifickými 
cílovými populacemi. Etika a supervize jsou 
nedílnou součástí TPT praxe, nicméně tato 

kapitola vyzdvihuje pouze nejpodstatnější 
aspekty těchto oblastí. Kapitola Jiné systémy 
využívající taneční formu či práci s tělem 
a pohybem, která uzavírá teoretickou část, 
je taktéž pouze přehledová a nabízí rámcové 
srovnání nejvíce známých směrů s taneční 
terapií.
Hlavním cílem praktické části knihy je po-
kusit se popsat, co je tak složitě zachytitelné 
slovy. Autorky „pootevírají dveře“ svých 
terapeutických místností a nabízejí poutavé 
příběhy ze své tanečně terapeutické práce 
s klienty, jež prokládají teoretickým zarámo-
váním popisovaných terapeutických situací. 
Ačkoliv, jak píše Stern (1985, s. 178)*, „jazyk 
je pro sdílení vnitřních stavů nedostačující,“ 
věříme, že tato část knihy umožní čtenářům 
vytvořit si alespoň přibližnou představu 
o tom, co se v prostoru tanečně terapeutické-
ho procesu odehrává.
Publikace vychází v rámci projektu „Expre-
sivní terapeutické metody – cesta ke změně 
v institucionální výchově“, který realizuje FF 
UP v Olomouci (www.expresivniterapie.cz).

PUBLIKAce

www.rkp
-jmk.cz
www.expresivniterapie.cz
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PřÍrUČKA KArIérOVé POrADenSTVÍ nA STřeDnÍcH šKOLácH
Autoři: Barbora Šímová, Jiří Černý, Magda Šustrová

První vydání. Brno: Tribun EU, 2012. 

Předkládaná publikace si klade za cíl posílit 
odborné kompetence učitelů středních škol 
v oblasti poradenství zaměřeného na karié-
rový rozvoj žáků. Na jejích stránkách čtenář 
najde exaktní vymezení užívaných pojmů, 

popis hlavních subjektů činných v karié-
rovém poradenství i přiblížení historické 
zkušenosti. 
Větší pozornost zřejmě přitáhnou kapitoly 
věnované vlastní činnosti kariérového 
poradce, metodám práce užívaných v kari-
érovém poradenství, popisu diagnostických 
prostředků, o které se může kariérní poradce 
opřít, či vymezení specifických skupin žáků 
středních škol, které představují pro poradce 
výzvu.
Část knihy věnovaná rozvoji praktických 
kompetencí nabízí základní informace, které 
by měly být sděleny žákům o podmínkách 
na trhu práce, jaké dodržovat zásady při 
hledání zaměstnání nebo tvorbě životopisu 
či motivačního dopisu. Velmi podrobná je 
pak podkapitola vztahující se k přípravám na 
výběrové řízení a přijímací pohovor.
Závěr knihy je věnovaný koučování, jako pří-
stupu v práci kariérového poradce. Záměrně 
zde není uvedeno slovo poradenství, neboť 

koučování představují formu spolupráce 
s klientem, která posiluje jeho vlastní roz-
hodovací kompetence. Věříme, že praktické 
postupy a cvičení v knize obsažené pomohou 
přinést tuto formu práce do mnoha středních 
škol a poslouží ke spokojenosti nejen rozho-
dujícím se žákům, ale též učitelům, kteří jim 
koučování zprostředkují. 
Součástí knihy jsou též dvě velmi podrobné 
případové studie, které čtenářům knihy 
přibližují různorodost a pestrost práce kari-
érního poradce. 
Autoři tímto doufají, že předkládaný text 
bude pedagogům středních škol k užitku, po-
sílí jejich chuť a odhodlání být aktivní v této 
nelehké, avšak velmi zajímavé a potřebné 
oblasti jejich profese.

Publikace vznikla jako klíčová aktivita 
projektu Rozvoj kariérového poradenství 
na středních školách Jihomoravského kraje. 
Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0015

AKTUALITY

XXX. PSYChOlOGiCKÉ DNY 2012 - PROSTOR V NÁS A MEZi NÁMi - RESPEKT, VZÁJEMNOST, SDílENí
12. – 14. 9. 2012, Olomouc
Akci, která proběhne na Právnické fakultě UP v Olomouci pořádá Českomoravská psychologická společnost, Katedra psychologie Filozofické 
fakulty UP Olomouc a  Slovenská psychologická společnost. Budou předneseny příspěvky z  různých oblastí psychologické praxe, výzkumu 
a teorie. Podrobné informace jsou k dispozici na http://www.psychologickedny.info/.

PSYChOlOGiE PRÁCE A ORGANiZACE V čR
20. – 21. 9. 2012, Praha
Konference Psychologie práce a organizace v ČR se uskuteční na VŠE v Praze, spolupořadatelem je Česká zemědělská univerzita a Univerzita 
Palackého v Olomouci. Konference je rozdělena do několika tematických sekcí (např. Koučování a leadershipdevelopment, Poradenská psycho-
logie a řízení pracovní kariéry, Sekce České asociace psychologů práce a organizace).

Svou účast potvrdila řada odborníků z akademické sféry i ekonomické praxe, mimo jiné doc. Radvan Bahbouh, Dr. Martina Hřebíčková, prof. 
Ivan Nový, Dr. Norbert Riethof, Dr. Pavla Rymešová, doc. Eva Jarošová, Dr. Alena Slezáčková, prof. Tomáš Urbánek a další.
Více informací naleznete na stránkách konference http://kpsr.vse.cz/psychologieprace.

ZÁŽiTKOVÉ KARiÉROVÉ PORADENSTVí S ThOMASEM DiENEREM
3. a 4. 10. 2012, Brno
Dvoudenní workshop s Thomasem Dienerem, švýcarským odborníkem na kariérní plánování, je určen profesionálům z oblasti kariérového po-
radenství, kteří chtějí obohatit svoji práci o nový přístup a metody. Mohou jej využít i ti, kteří si v poslední době kladou otázky ohledně plánování 

http://www.psychologickedny.info
http://kpsr.vse.cz/psychologieprace


12

vlastní kariéry. Zájemci o poslední volná místa se mohou přihlásit na http://www.lli.vutbr.cz/zazitkove-karierove-poradenstvi. 
Workshop pořádá Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, kde také proběhne.

NOVÁ SOCiÁlNí VÝChOVA člOVĚKA
8. 11. 2012, Prešov
Mezinárodní vědecká konference na téma Nová sociálna edukácia človeka (?) bude hostit jak akademické pracovníky, tak i odborníky z praxe. 
Cílem konference je diskuse nad smyslem, vizemi a aktuální realitou celoživotního vzdělávání, výchovy a poradenství s důrazem na sociální 
aspekty a z pohledu teologie, antropologie, filozofie, kulturologie, psychologie, pedagogiky, andragogiky, sociologie, sociální práce a sociální 
politiky.
Konference se koná na Pravoslavné bohoslovecké fakultě Prešovské univerzity.
Podrobný program konference je dostupný na: http://www.andromedia.cz/sites/default/files/editor/dokumenty/konferencia.pdf.

EMPlOYABiliTY OF GRADUATES & hiGhER EDUCATiON MANAGEMENT SYSTEMS
Zaměstnatelnost absolventů a manažerské systémy ve vysokém školství
27. - 28. září, 2012 Slovinsko, Ljubljana
 Mezinárodní konferenci “Zaměstnatelnost absolventů a manažerské systémy ve vysokém školství” pořádá DEHEMS Konsorcium (Network for 
the Development of Higher Education Management Systems).  Konference se zaměřuje na faktory, které předurčují úspěch v kariéře absolventů 
poukončení studia. Příspěvky prezentujících se dále zabývají otázkou, nakolik vysokoškolský management využívá data a výzkumy zaměstna-
telnosti. A nakolik tyto výsledky reflektuje v praxi. 
Hlavní prezentující jsou z Německa (Univerzita v Kasselu) a z Velké Británie (Univerzita v Kingstonu). 
Místo konání konference:  University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana. Konference je zdarma.   
V případě dalších dotazů kontaktujte: dehems@fdv.uni-lj.si.

AKce nAcADA 
PORADENSTVí PRO ZAhRANičNí STUDENTY
27. února 2013 - webinář
Jelikož je pro mnoho vysokých škol v USA a v Kanadě (a také jinde ve světě) nábor zahraničních studentů prioritou, jsou tito studenti častými 
klienty poradenských pracovišť. Co by poradci pracující s těmito studenty měli znát, aby jim mohli poskytnout vhodnou a dostačující podporu?  
Diskuzní webinář se zaměří na toto vysoce aktuální téma. 
Více informací zde: http://www.nacada.ksu.edu/Webinars/events.htm

VYSOKOšKOlSKÉ
PORADENSTVí
AKTUÁlNĚ
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