INFORMAČNÍ ZDROJE
K PROBLEMATICE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
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Regionální projekty (vybrané krajské akční plány a jejich implementační projekty na podporu poskytování kariérového poradenství na školách)
Metodická příručka pro kariérové
poradce (in Sborník Projektu
Implementace Krajského akčního plánu
1 v Karlovarském kraji)

Jan Brabec, Andrea Csirke,
Barbora Kreislová (Krajské
centrum vzdělávání a Jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky Plzeň, pracoviště Info
Kariéra)

Metodika, aktivity

Webový portál vzdelavanivsem.cz,
kde najdete vše o kariérovém rozvoji
mladých lidí a dospělých. Portál je
určen především veřejnosti a školám,
dále spolupracujícím komerčním
společnostem (zaměstnavatelům)

Kolektiv JCMM, z.s.p.o.
(Jihomoravský kraj)

Metodika, aktivity a další užitečné pomůcky

Kariérové poradenství ve škole - kvalitně
a profesionálně

Kolektiv JCMM, z.s.p.o.
(Jihomoravský kraj)

Metodika, kvalita

Kolektiv Info Kariéra Informačně
vzdělávacího střediska Plzeňského
kraje

Pracovní listy pro práci se žáky v rámci
kariérového poradenství a vzdělávání

Příklady dobré praxe
Webový portál infokariera.cz, kde
najdete vše o kariérovém poradenství.
Portál je určen především veřejnosti
a školám

Individuální a skupinové kariérové poradenství,
kariérové kompetence, kariérový klub
a podpora práce třídního učitele.

Koncepce kariérového poradenství; Kariérová
poradkyně, kariérový poradce; Trh práce;
Sebepoznání další metodiky, metody a techniky
do výuky v oblasti kariérového vzdělávání.

Příručka nabízí tipy a otázky potřebné
k nastavení kariérového poradenství ve škole
a k podpoře práce kariérového poradce.
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http://www.kvkskoly.cz/manazer/projekty/
Documents/Sbornik_IKAP1.pdf (kapitola 9,
str. 149-178)

https://vzdelavanivsem.cz/uzitecne-pomucky
(důležité výstupy projektu KaPoDaV a nové
pomůcky)
http://old.vzdelavanivsem.cz/kapodav/
karierove-poradenstvi (starý web projektu
KaPoDaV se všemi výstupy projektu)
https://www.jcmm.cz/images/project/84/
edit/KP_kvalitne.pdf

http://www.infokariera.cz/pro-skoly
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Metodický postup pro poskytování
kariérového poradenství se zaměřením
na 2. stupeň základních škol

Autorský tým Andrea Csirke,
Alice Müllerová

Metodika, aktivity v příloze

https://www.impulsprokarieru.cz/karieroveporadenstvi

Webový portál Průvodce kariérou
Zlínského kraje

Kolektiv autorů

Články, užitečné tipy pro kariérové poradce
na školách

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/karieroviporadci/

Webový portál Moravskoslezského
paktu zaměstnanosti pro kariérové
poradce

Kolektiv autorů

Vzdělávání kariérových poradců, metodické
vedení, užitečné zdroje

https://infoprokarieru.cz/karieroveporadenstvi/

Webový portál s aplikací pro žáky
základních a středních škol

Portál provozuje Moravskoslezský
pakt zaměstnanosti

Cílem aplikace je poskytnout žákům přehledné
informace o jednotlivých povoláních a seznámit
je s náklady souvisejícími se životem.

https://www.mujzivotposkole.cz/

Konzultant Lenka Hloušková

Pracovní sešit pro kariérové poradce na ZŠ
s cílem zmapovat jeho aktuální stav na škole
a naplánovat jeho rozvoj.

Je určená také pedagogům a výchovným
poradcům, kterým poskytuje aktuální
informace z oblasti trhu práce a možný výstup
a doporučení kariérového poradenství.
Vybrané metodické materiály dalších organizací a institucí z veřejného a neziskového sektoru
Webový portál Systému podpory nadání
NPI ČR “Talentcentrum”
Kariérové poradenství pro život
Poradenská metoda budoucnosti

Kolektiv Národní vzdělávací fond,
o.p.s.

Aktivity podporující nadání pro školy,
pedagogy, třídní kolektivy, žáky a jejich rodiče

https://www.talentovani.cz/

Trh práce, poradenství

http://old.nvf.cz/publikace/pdf_publikace/
euroguidance/cz/karier_poradenstvi.pdf

Kniha je určena všem, kteří se zajímají o rozvoj
metod kariérového poradenství. Obsahuje
stručný popis vývoje naší společnosti a dále se
zabývá praxí kariérového poradenství. Autoři
se věnují především tématu potřeb a motivace.

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje
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Po...VOLÁNÍ: praktická cvičení
pro plánování pracovní dráhy

PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická
fakulta MU, Brno

Metodický materiál pro tematický okruh RVP
ZV Svět práce

http://vzdelavani.unas.cz/povolani.pdf

Didaktické nároky a doporučené postupy
práce, pracovní listy
Webový portál pro žáky a studenty ZŠ
a SŠ

Tým Institutu kariéry a rozvoje, z.s. Články, webináře, podcasty a videa o profesích,
pracovní listy pro žáky a studenty

Volba povolání bez předsudků

Autorský kolektiv

Metodika, aktivity

Mgr. Anna Babanová

Příručka je určena pro učitele. Je zpracována
tak, aby usnadnila plánování a realizaci
projektového dne na téma gender, rovné
příležitosti dívek a chlapců a kariérový rozvoj.

Mgr. Jitka Hausenblasová
Mgr. Jitka Kolářová

https://karierko.cz/
https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf44
5e4c3031ce326c68558ae/volba_povolani_
bez_predsudku_1.pdf

Bc. Tereza Krobová
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Přednost přednostem
Metodická příručka pro lektory kurzů

Lucie Čížková, Lukáš Kučera,
Martin Podlucký, Miroslava
Vobecká a kol.

Metodika, aktivity
Tyto dvě příručky jsou původně určeny
pro lektory kurzu Přednost přednostem.
Teoretická část představuje metodu
oceňujícího ptaní “appreciative inquiry/living”.
Praktická metodická příručka nabízí celou řadu
aktivit a může tak inspirovat školitele a lektory
pracující s rozvojem silných stránek, kariérní
poradce, profesionály pomáhajících profesí
i zájemce o osobní a kariérový rozvoj.

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje
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https://www.scio.cz/download/
prednostPrednostem/manual_pp.pdf
https://www.scio.cz/download/
prednostPrednostem/metodika_web.pdf
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Základné zložky kariérového
poradenstva

Norman E. Amundson

Metodika

JoAnn Harris-Bowlsbeyová

Kniha je určena pro poradce. Autoři v této
knize propojují teorii s praktickými ukázkami
jejich aplikace v praxi kariérového poradenství.
Najdete zde i kapitolu týkající se poskytování
online kariérového poradenství.

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2015/
PSY533/um/55344926/Zakladne_zlozky_
karieroveho_poradenstva.pdf

Postupy a techniky

Spencer G. Niles

Euroguidance - Evropská síť pro podporu kariérového poradenství založená Evropskou komisí

https://www.euroguidance.cz/index.html

Webový portál obsahuje zajímavé e-publikace, metodiky, užitečné pomůcky pro poradce, kalendář akcí organizovaných
Euroguidance a jinými subjekty, ze kterých jsme pro vás vybrali pár zajímavých publikací pro práci se žáky a studenty.
Průvodce kariérou pro školy
Zpráva o efektivním kariérovém
poradenství

Sociodynamické poradenství
Konstruktivistická perspektiva

Autorský kolektiv, editor: Nora
Gikopoulou

Teorie kariérového poradenství, metodika,
aktivity

https://www.euroguidance.cz/publikace/
pruvodce-karierou.pdf

Příručka je určena pro poradce. Jedná se
o praktický nástroj, který představuje hlavní
teorie kariérového poradenství, nové přístupy,
cvičení a aktivity použitelné pro kariérové
poradenství na školách. Aktivity jsou použitelné
pro práci ve třídě se skupinami žáků.
Vance R. Peavy

Konstruktivismus, poradenské dovednosti.
Kniha je určena pro poradce. Autor
představuje svůj přístup k práci s klienty, který
si vytvořil v průběhu dlouholeté praxe poradce
ve školách a s lidmi z odlišného kulturního
prostředí. Přináší mnoho příkladů a inspirací
pro konkrétní poradenskou praxi.

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje
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https://www.euroguidance.cz/publikace/
sociodynamicke-porad..pdf
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Vyrovnávame šance

Peter Drál

Metodika, aktivity

https://www.euroguidance.cz/ke-stazeni/
nastroje-a-metodologie/vyrovnavame-sance.
pdf

Príručka na podporu študijnej
a profesijnej orientácie sociálne
znevýhodnených žiakov

Příručka je určena pro pedagogy. Autor v ní
shrnuje základní zkušenosti se vzděláváním
romských žáků na Slovensku. V další části
navrhuje aktivity a cvičení použitelné v různých
fázích jejich podpory, ale i tipy na komunikaci
s rodinou, širší komunitou a s dalšími
institucemi. V knize najdete podrobně
rozpracované aktivity využitelné při práci se
žáky ve třídě.

Knihy a e-knihy (výběr)
Kariérová adaptabilita

Petr Hlaďo a autorský kol.

Její podoby, proměny, souvislosti
a role v životě mladých dospělých
procházejících středním odborným
vzděláváním
Kariérové poradenství na každý pád

Silvie Pýchová a autorský kol.

Tato kniha přináší odpovědi na otázky
týkající života v dnešní uspěchané době plné
nejrůznějších změn, která zvyšuje nároky
na schopnosti jedince přizpůsobovat se těmto
změnám. Významnou roli při zvládání měnících
se nároků v pracovní oblasti hraje kariérová
adaptabilita.

https://munispace.muni.cz/library/catalog/
book/1855 (e-kniha zdarma)

Autorky se v této knize věnují tématu proměn
trhu práce v českém prostředí z různých
úhlů pohledu. Kniha se dále zabývá životem
člověka, jehož je práce nedílnou součástí,
a život je chtě nechtě také o klopýtnutích
a pádech a o schopnosti znovu se zvednout
a pokračovat dál, umět čelit různým životním
výzvám a někdy si určité výzvy do života
vnášet i dobrovolně.

https://www.databazeknih.cz/knihy/
karierove-poradenstvi-na-kazdy-pad-429558
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Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

https://munishop.muni.cz/obchod/
knihy/karierova-adaptabilita-logistickenaklady-00004019666 (tištěná verze
za 50 Kč)
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Úspěch pro každého žáka

Silvie Pýchová

Knížka rozhovorů s praktiky, kteří z nadhledu
reflektují svoji zkušenost, přispívá k poznávání
toho, co je důležité jak pro úspěch každého
žáka, tak ke kultivaci diskuse o vzdělávání
v České republice. Na jedné straně jsou si tedy
zpovídaní lidé v mnohém podobní, na straně
druhé každý z respondentů zdůrazňuje trochu
jiný aspekt.

https://www.databazeknih.cz/knihy/uspechpro-kazdeho-zaka-453791

Esencia práce. Alchýmia navigácie
pri hľadaní povolania

Thomas Diener

Svět práce

https://www.martinus.cz/?uItem=48558
(ke koupi)

Webový portál (nejen) pro rodiče

Kniha je určena pro poradce i pro veřejnost.
Autor v této knize provádí krok za krokem
procesem “hledání povolání”. Obsahuje
nejen myšlenky o světě práce a o tom, jak
v něm najít smysluplné uplatnění, ale i náměty
pro konkrétní práci s jednotlivci i se skupinou.
Tým organizace Kým čím být, z.s.

E-kniha Jak spolu s dítětem vládnout volbu
povolání (nejen) pro rodiče o světě práce,
o vlivu rodiny na pohled dítěte na svou
budoucnost a o možnosti rodičů podporovat
své dítě v sebepoznání a poznání světa kolem
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https://is.muni.cz/el/fss/jaro2015/PSY533/
um/55344926/Thomas_Diener-Kniha.pdf
(ukázka)

https://www.pruvodcerodice.cz/
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