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Úvod 

V kariérovém poradenství podporujeme žáky v tom, aby pojmenovali své odpovědi           

na tři otázky: CO, PROČ a KDE. Co umí, v čem jsou dobří. Proč chtějí dělat to, co                  

chtějí - tzn. co jsou jejich priority, co je jejich hnacím motorem (neboli hodnoty) v               

životě. Velmi důležitá otázka. Pokud máte zapnutý svůj hnací motor, jste           

motivovaní a nepotřebujete vnější podnět. Motivace jednotlivce, která směřuje k          

naplnění jeho důležité hodnoty, je dlouhodobá a silná. Jako třetí vyvstává otázka,            

kde chtějí to, co umí, v souladu se svými prioritami, uplatnit - kam směřují, do jaké                

školy, posléze profesního oboru. 

V příloze Vám nabídneme scénáře aktivit z každé uvedené oblasti a pracovní listy. Tyto aktivity jsou koncipované pro skupinové kariérové                    

poradenství a svůj prostor mohou získat při různých příležitostech - v rámci výuky konkrétního předmětu nebo projektového dne. Nesmíme                   

zapomenout ani na možnost pracovat se žáky v rámci třídnických hodin a adaptačních kurzů. Ze strany kariérových poradců na školách často                     

slyšíme přání mít k dispozici scénáře co nejvíc aktivit. Rádi bychom k tomu poznamenali, že se můžete inspirovat tím, co už je k dispozici. V                         

části pod názvem Zdroje najdete publikace tištěné a ke stažení zdarma , které Vám mohou posloužit buď přímo jako vzor nebo volná inspirace.                      1

Rádi bychom Vás podpořili, abyste průběžně vytvářeli své vlastní scénáře a pracovní listy. Můžete tím reagovat na aktuální potřeby žáků a pro                      

Vás to budou chvíle, kdy můžete být kreativní a cítit hlubší naplnění ze své práce. 

1 Odkazy jsou aktuální ke dni 31. 08. 2019. 
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Dotazník pro učitelský sbor - Mapování kurikula z pohledu přítomnosti prvků kariérového vzdělávání žáků  2

Jsme v procesu rozvoje systému kariérového poradenství na naší škole. Abychom vymezili prostor pro rozvoj a zamezili překrývání se aktivit, rozhodli jsme se uskutečnit                        

krátké dotazníkové šetření. Chceme zjistit, které způsoby kariérového vzdělávání jsou v současné době poskytovány na škole napříč různými školními předměty. Vaše odpověď                      

na tento dotazník je pro nás důležitá. Z tohoto důvodu Vás prosíme o vyplnění a zaslání dotazníku na e-mail ……………………………………………………………………….….                    

do ………………………. Děkujeme za podporu. 

Kariérový poradce a tým ŠPP 

1. Poskytujete žákům některé z následujících materiálů/aktivit souvisejících s jejich kariérovým vzděláváním?             Ano ◻   Ne ◻ 

V případě, že ano, prosíme o označení vybraných možností křížkem. 

◻ Poznávání svého potenciálu (silné stránky žáka, jeho priority) 

◻ Povědomí o různých profesích týkajících se předmětu, který vyučujete 

◻ Informace, které se týkají volby vzdělávací a profesní dráhy (online a offline jako např. veletrhy škol a pracovních příležitostí), a jejich 

hodnocení 

◻ Podnikatelské dovednosti 

◻ Znalost specifických pracovních povinností, školení, odměn za práci, pracovních trendů 

◻ Povědomí o možnostech hledání zaměstnání 

◻ Příprava životopisu a motivačního dopisu 

◻ Techniky pracovního pohovoru (výuka a/nebo hraní rolí) 

◻ Poradenství při výběru určitého kariérního cíle 

2 Zdroj:  Sultana, Ronald G., Enhancing the quality of career guidance in secondary schools - a handbook, project MyFuture 
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◻ Poradenství při výběru vzdělávacího programu / cesty 

◻ Poradenství při výběru profesní dráhy 

◻ další …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Jaké zdroje potřebujete k efektivnějšímu kariérovému vzdělávání? 

◻ informace o …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

◻ hostující řečníky z oblasti ……………………………………………………………………....................................................................... 

◻ kontakty na zaměstnavatele a poskytovatele dalšho vzdělávání 

◻ videa o světě práce, o jednotlivých profesích, ……………………………………………......................................................................... 

◻ exkurze na místa  ……………………………………………………………………………….................................................................... 

◻ plakáty ………………………………………………………………………………………….................................................................. 

◻ nástroje pro online testování potenciálu žáků ………………………………………………...................................................................... 

◻ další ………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

3. Plánujeme zavést portfolio kariérového vzdělávání pro žáky. Průběžná tvorba portfolia jim pomůže identifikovat své silné stránky,                

pojmenovat vzdělávací a profesní cíle a na základě toho učinit rozhodnutí o výběru kariérní dráhy. 

Využijete portfolio kariérového vzdělávání žáka v rámci své výuky?     Ano ◻   Ne ◻ 

Vaše připomínky nebo návrhy: 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

  

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje  
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655  



  

6 

Pracovní list - Reflexe akce, které jsem se zúčastnil / -a 

Název akce ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum akce ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Popis akce ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Proč je tato akce pro mne důležitá? …………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Jak jsem se připravoval / -a na tuto akci? ……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Jak můžu využít a zúročit svoji zkušenost z akce ve své budoucnosti? ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Prostor pro další kroky (např. plánuji získat další informace, oslovit profíka z praxe atd.) ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
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Scénář aktivity - Trojzvuk - pojmenování kompetencí  3

Teoretické východisko: Aktivita je založena na metodě zvané storytelling neboli vyprávění příběhů. V poradenství lze této metody využít při                   

hledání a pojmenování silných stránek na základě vyprávění příběhů a událostí z mimoškolního života žáků. Tato metoda pomáhá mapování                   

kompetencí na základě pohledu druhých, v tomto případě spolužáků. 

Cíl: Dozvědět se více o svých schopnostech. 

Délka: 15 - 30 minut dle počtu žáků ve třídě (v případě vyššího počtu žáků ve třídě lze realizovat aktivitu ve dvojicích). 

Příprava: Dle zvážení učitele lze připravit žáky obecně na téma “kompetence, silné stránky (kvality) - tj. dovednosti, vlastnosti, znalosti,                   

zkušenosti” s cílem umět s těmito pojmy pracovat vč. znalosti příkladů v jednotlivých kategoriích. 

Materiál: Tužka, papír. 

Popis metody:  

1. Vytvořte skupiny po třech žácích. 

2. Vzpomeňte si na nějakou událost, ve které jste byli aktivní, ať už vlastním přičiněním či náhodou. 

3. Vyprávějte tuto událost svým spolužákům. 

4. Spolužáci pozorně poslouchají a pokoušejí se z příběhu vytěžit schopnosti, vlastnosti a talenty vyprávějícího. Tyto kvality si budou                  

zapisovat na papír. Ten po ukončení vyprávění předají spolužákovi s krátkým vysvětlením, v které části příběhu, na základě jakého                   

jednání tyto kvality našli. To znamená, učí se hledat a pojmenovávat důkazy silných stránek u spolužáka, potažmo u sebe. 

5. Postupně se všichni ve trojici vystřídají. Některé kvality se budou v příbězích opakovat, některé budou jen v jednom. 

3  Inspirace: Diener, Thomas. Esencia práce. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania, Epos, 2008. 
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6. Diskuse o tom, jak žáci vnímají (příjemné, nepříjemné, objevné…) zpětnou vazbu od svých spolužáků. 

Tip: 1) Názorné zadání je možné nejdříve předvést aktivitu před celou třídou, např. učitel/ka vypráví nějakou příhodu ze svého života nebo ze                      

života známé osobnosti, a vyzve žáky, aby pojmenovali jeho/její kvality (kvality známé osobnosti), a společně se pobaví o tom, kde a jak lze tyto                        

kvality v příběhu nalézt. 2) Doporučujeme pravidelně realizovat tuto aktivitu ve výuce nebo mimo výuku. Jako vhodné místo vidíme třídnické                    

hodiny. Zadání “Co se mi povedlo od našeho posledního setkání”. Žáci se tím učí pozitivnímu náhledu na sebe. Učí se vidět své malé úspěchy a                         

těžit z nich. 
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Scénář aktivity - Cesta životem 

Teoretické východisko: K tomu, abychom věděli, kdo jsme, co umíme a co chceme, je potřeba získat co nejvíce informací o sobě. Ohlédnout se a                        

podívat se na svůj dosavadní život nám v tom může pomoci aktivita Cesta životem. 

Cíl: Získat širší pohled na vlastní život. 

Délka: 2 vyučovací hodiny. 

Příprava:  

Materiál: Papír, tužky, pastelky, nůžky, lepidlo, časopisy. 

Popis metody:  

1. Žáci budou zpracovávat svou cestu životem. Nejdříve se tedy zamyslí nad formou - může jít o čáru zprava doleva, spirálu, kruh                     

apod.  

2. Do obrázku vyznačí důležité momenty - mohou psát, kreslit, lepit obrázky apod. dle materiálu, který je k dispozici. Možné je                    

využít formu koláže. 

3. U každého důležitého momentu si vyznačí, jestli jde o osobní, volnočasovou, školní či pracovní událost. Zamyslí se nad                  

následujícími otázkami: Jak tato událost ovlivnila můj život? Byla tato událost příjemná či obtížná? Jak jsem přispěl/a k jejímu                   

vyřešení? Jaké dovednosti jsem využil/a a co jsem se z této situace naučil/a? Jak bych tuto událost řešil/a dnes? 

4. Ve skupině pak každý představí svou čáru života. Učitel/ka provází vyprávění, může klást doplňující otázky, stejně jako ostatní                  

žáci. 
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Tip: Vhodné je rozdělit práci do dvou vyučovacích hodin. V první hodině si žáci připraví formu čáry života, zamyslí se nad důležitými událostmi                       

a čáru života zpracují. Tuto část aktivity lze též zadat jako domácí úkol. Na další hodinu si připraví odpovědi na otázky a ve skupině své čáry                          

života prezentují včetně diskuze. 
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Scénář aktivity - Burza hodnot  4

Teoretické východisko: Přemýšlení o svých hodnotách (prioritách) je základem pro stanovení vize a motivace v osobním a pracovním životě.  

V případě, že žijeme a pracujeme při “zapnutém hnacím motoru”, naplňuje nás to a nepotřebujeme “motivovat” zvenčí. 

Cíl: Aktivita slouží k otevření tématu “hodnoty” a ujasnění si žebříčku hodnot “tady a teď”. Je určena pro žáky druhého stupně základní školy a                        

střední školy. 

Délka: Přibližně 45 minut podle počtu žáků ve třídě. 

Příprava: 15 minut. 

Materiál: Karty hodnot, malé čisté papírky (rozdělení čisté A4 na šest dílů), krabice, tabulka se šesti okénky. 

Popis metody: 

1. Karty hodnot rozložíme doprostřed místnosti nebo na lavice (dle počtu žáků ve třídě je vhodné použít více sad, aby měl každý dostatek                      

času prozkoumat jednotlivé hodnoty a přemýšlet nad svým výběrem). 

2. Každý žák následně dostane šest papírků. Na každý z nich napíše jednu hodnotu, o které si myslí, že patří mezi jeho nejdůležitější. Jako                       

inspirace slouží rozložené karty. 

3. Následně je všechny vybereme a smícháme v krabici. Každý žák si z ní vylosuje šest papírků, které může následně se spolužáky                     

vyměňovat. Ve chvíli, kdy je s výběrem spokojený, může si hodnoty vlepit do své tabulky (viz bod 4). 

4. Každý žák dostane pracovní list s tabulkou se šesti okénky. Úkolem žáků je vlepit do nich vlastní žebříček hodnot podle významu od                      

nejvyšší po nejnižší. Vlepovat ale může pouze papírky vytažené z krabice.  

4 Zdroj: autor neznámý, upravilo o.s. Odyssea, Katusická 712, Praha 9, IN Anna Pekárková: Přemýšlíme o hodnotách 
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5. Následně diskutujeme o průběhu aktivity a jejím výstupu s cílem ho reflektovat: 

- Kterou hodnotu bylo nejtěžší získat? 

- Proč jsou pro tebe některé hodnoty důležitější? Bez které hodnoty si neumíš představit svou tabulku nejdůležitějších šesti hodnot? 

- Popiš situaci, ve které ses zachoval/a podle svých hodnot, ideálů. V jakých situacích jsi se zachoval v rozporu se svými hodnotami? 

Tip: Dle zvážení můžeme žákům nabídnout práci až s deseti nejdůležitějšími hodnotami. Občas je pro ně náročné si vybrat své nejdůležitější                     

hodnoty. Čím širší je seznam, tím je pro ně úkol lépe zpracovatelný. 
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Scénář aktivity - Svět práce a klíčové kompetence ve 21. století  5

Teoretické východisko: Svět práce se neustále proměňuje. Pro to, aby se žáci mohli na změny připravit, je potřeba, aby se ve světě práce                       

orientovali a rozuměli tomu, jak se svět práce vyvíjí.  

Cíl: Formulovat trendy ve světě práce a zamyslet se nad požadavky, které na nás klade budoucnost světa práce. 

Délka: 45 minut. 

Materiál: Papír, tužky. 

Popis metody:  

1. Učitel otevře diskusi se žáky o tom, co dělali a jak pracovali jejich prarodiče a co dělají a jakým způsobem pracují jejich rodiče. Je                        

vhodné využít pro otevření diskuse zajímavý článek nebo video o tomto tématu. Každé nové období v historii totiž přináší své pojetí                     

práce. Jednotlivá období se liší především tím, kdo pracuje a jakou jistotu práce, práva a povinnosti má a podobně. Svět práce je ovlivněn                       

řadou faktorů. Mezi nejdůležitější patří skutečnost, jaké hodnoty společnost vyznává. V oblasti rozvoje jako takovém jsou to jednotlivé                  

průmyslové revoluce. 

2. Žáci se v malých skupinách zamyslí nad současností a pojmenují trendy, které mohou pozorovat, o čem se píše apod. 

3. Každá skupina pak vypracuje odpovědi na následující otázky: Představte si svět práce za 10 let. Jak bude tento svět vypadat? Kdo bude                      

pracovat? Jaké požadavky bude klást na ty, kdo budou pracovat? Jaké kompetence budou potřeba k získání a udržení práce? 

4. Zástupce každé skupiny prezentuje výsledek práce skupiny. 

5. Ve velké skupině je možné vést diskuzi o tom, které změny jsou žádoucí, které ne a jak je možné ke změnám aktivně přispívat. 

5 Inspirace: Diener, Thomas. Esencia práce. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania, Epos, 2008. 

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje  
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655  



  

14 

Tip: 1) Je možné využít lepítka - každá skupiny píše co nejvíce charakteristik budoucího světa práce, papírky pak nalepí na flipchart. Poté                      

stejným způsobem zpracují kompetence, které budou potřebovat, aby v tomto světě obstáli. 

2) Pro inspiraci do diskuse o trendech a budoucnosti světa práce uvádíme následující: Od přelomu 20. a 21. století se práce více spojuje s                        

vědomostmi. Mizí jistoty, získané v předchozí době. Ze zaměstnanců se stávají flexibilní „podnikatelé“. Stále více lidí je zaměstnaných v                   

projektech s jasným začátkem a koncem. Svět práce se rozpadá na jednotlivé „scény“ s vlastním jazykem a rituály. 

3) Videa o budoucím světě práce a Průmyslu 4.0 najdete na youtube na stránkách Světového ekonomického fóra (World Economic Forum),                    

Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) apod. Většina z nich je vybavena anglickými/českými titulky. 

Zajímavá videa o současném světě práce a trendech do budoucnosti : 6

The future of work is now. Are we ready? (OECD, anglicky, anglické titulky) 

The Fourth Industrial Revolution | At a glance (World Economic Forum, krátká verze, anglicky, anglické titulky) 

What is the Fourth Industrial Revolution? (World Economic Forum, dlouhá verze, anglicky) 

Humans Need Not Apply (anglicky, české titulky) 

Profese budoucnosti (anglicky) 

Klíčové kompetence pro 21. století: 

http://www.iftf.org/futureworkskills/ 

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills 

6 Odkazy jsou aktuální ke dni 31. 08. 2019. 

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje  
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655  

http://www.oecd.org/els/oecd-employment-outlook-19991266.htm
https://youtu.be/Ko2esJeGsrI
https://youtu.be/Ko2esJeGsrI
https://www.youtube.com/watch?v=kpW9JcWxKq0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU
https://careers2030.cst.org/
http://www.iftf.org/futureworkskills/
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills

