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O vztazích a různorodosti
Milé čtenářky, milí čtenáři,
právě otevíráte praktickou knihu určenou kariérovým poradcům na školách a zároveň všem, kteří pracují s mladými dospívajícími lidmi. Právě vy jste jim oporou
v situacích, kdy stojí na důležitých životních křižovatkách a připravují se na další
kariérní cestu.
Naším hlavním záměrem je poskytnout vám oporu, abyste se ve své roli kariérových poradců cítili dobře, dokázali opečovat sami sebe a měli kam sáhnout pro nové
nápady do praxe. Ať už budete řešit otázky etiky, vyhoření, způsobu komunikace
s rodiči a kolegy, či hledat inspiraci, jak kreativně mapovat kompetence s mladými
lidmi, věříme, že vám tato kniha přinese zajímavé podněty.
Tentokrát jsme se na roli kariérového poradce podívali z perspektivy vztahů.
Konkrétně, jak se náš vztah k sobě, komunitě a širšímu světu promítá do naší
práce. A zároveň i jaká témata a výzvy s sebou jednotlivé roviny přináší. Perspektivě těchto tří hlavních vztahů odpovídá i tematické uspořádání celé knihy.
Důležitou roli zde hraje kritická reflexe, která se jako červená nit vine od začátku
až do konce a propojuje všechny kapitoly v jeden celek.
Kniha vznikla v rámci mezinárodního programu Erasmus+. Sešli se v něm
kariéroví poradci a poradkyně z různých zemí a oblastí, které lákalo blíže prozkoumat, co ovlivňuje kariérovou volbu mladých lidí. Proto jsme na toto téma
realizovali výzkum a jeho výstupy se staly inspirací pro zařazení řady témat do
této publikace.
Na knize se podílelo 18 autorů z pěti partnerských zemí (České republiky, Velké
Británie, Dánska, Španělska a Řecka) a je výsledkem naší tříleté spolupráce.
Věříme, že naše různorodé pohledy, zkušenosti a praxe v kontextu různých zemí
obohatí i vás.
							

Tým EKS

S psaním knih je to jako s počasím – i když si ráno zjistíte předpověď,
nikdo vám nezaručí, že už odpoledne nebudete pořádně překvapeni. Stejnou
zkušenost máme i s tvorbou publikací, jakmile se pustíme do psaní, začnou si
napsané myšlenky žít tak trochu po svém. A představte si tu míru kreativního
zmatku, když se na knize podílí 18 autorů z pěti různých zemí.

O čem také mohla být tahle kniha

Když jsme v říjnu 2019 na setkání s projektovými partnery otevřeli debatu, jakým tématům bychom se v knize rádi věnovali, netušili jsme, jaké
nás čeká dobrodružství. Ze schůzky jsme tenkrát odjížděli plni uspokojení,
jak krásně se nám podařilo vymyslet čtyři logické kategorie, podle kterých
články v publikaci hravě rozdělíme… Uběhlo pár měsíců. Procházeli jsme
první návrhy textů a vůbec nám to nepasovalo. A tak původní koncept
čtyř kategorií nahradil nový s pracovním názvem „tři kruhy a baterka“.
Při revizi dále rozpracovaných verzí článků se však ukázalo, že jsou všech
možných tvarů, jen ne kulaté... Znovu jsme tedy pročítali existující texty,
a tu jsme si uvědomili, že přes svou různorodost v sobě mají jednotící
linku - vztahy.

Celý náš život se odehrává ve vztazích

S rodinou, kamarády, spolužáky, partnery, klienty, kolegy, sami se sebou…
vztahy nás provázejí ve všech sférách našeho života. Když jsme se podívali na
články optikou našich vztahů, najednou bylo jasné, kam který patří a kde jsou
pomyslné díry.
Při řazení článků do knihy jsme zvolili linku „od sebe ven“. Úvod knihy je
věnován vztahu, který máme sami se sebou, ten totiž do velké míry určuje,
jak přistupujeme ke všemu ostatnímu. Ve druhé kapitole se věnujeme vztahu
s naším blízkým okolím (s žáky, jejich rodiči, kolegy), tedy našim každodenním kontaktům. A ačkoliv se vztahem ke světu a obecnějším tématům,
jako je udržitelnost či proměnlivá budoucnost, věnujeme až v závěrečné části
knihy, rozhodně nejde o sekci pro naši praxi méně aktuální. Všechny tři
roviny vztahů totiž ovlivňují naši práci.

Nenáhodná náhodnost

Na začátku tvorby jsme si záměrně nestanovili jednotný formát článků.
Každý čtenář si tak může najít to, co mu vyhovuje nejvíc. Jednotlivé kapitoly
nejsou zdaleka vyčerpávající. Vybraná témata jsme zpracovali pomocí příbě-
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hů, odborných statí, případových studií, praktických tipů a cvičení pro vaši
inspiraci a jako oporu ve vaší každodenní praxi.
Při práci s knihou se můžete nechat vést jednotlivými tematickými okruhy,
anebo ji číst čistě namátkou podle toho, co vás zrovna zaujme. Ať už ji budete
číst zprostředka, či odzadu, věříme, že nikdy neuděláte chybu.

K čemu je to dobré?

Díky kritické reflexi nejsme jen pasivními vykonavateli doporučených postupů. Přijetím kritického reflexního postoje jsme schopni rozpoznat problémy i širší souvislosti, cítíme se profesně stabilnější. V neposlední řadě nám
pomáhá lépe podporovat naše klienty a pomáhat jim čelit výzvám na jejich
kariérní cestě.

Co centimetr na okraji nabízí?

Ten malý kus papíru nám dal svobodu a využili jsme jej k poznámkám na
okraji napříč celou knihou. Někdy jde o otázky a podněty k zamyšlení, jindy
drobné tipy či úkoly. Vždy se vztahují k tématu v konkrétním článku a jejich
smyslem je vyvolat otázky nad tím, co možná není na první přečtení zjevné.
Podívat se až za pomyslný horizont „psaného – daného“ a najít vztah mezi
tématem v článku a svým vlastním světem.

A návod k použití?

Kniha, která nepatrně vyčnívá
z knihovny

Jak využijete podněty k zamyšlení, je jen na vás. Kromě poznámek na okraji
budete v knize narážet i na otázky přímo v textu. Sami vyzkoušejte, jaká forma
reflexe vám osobně nejvíce vyhovuje, protože podobný přístup můžete využít
i při vaší práci s mladými lidmi. A protože i tak praktická věc, jakou je kritická
reflexe, má svoje výzkumy a teorie, chceme vás seznámit alespoň s těmi klíčovými. Zapracovali jsme je přímo do příslušných kapitol a v textu je poznáte
podle toho, že stránky mají odlišnou barvu.

Pozornějším čtenářům této publikace jistě neuniklo, že je o jeden cm širší, než bývá obvyklé. Sami jsme o tento prostor bojovali a celý je věnován
kritické reflexi.

Co to je?

Kritická reflexe je nástroj, který nám pomáhá porozumět vlastní poradenské praxi. V podstatě jde o zamyšlení se nad vlastní profesionalitou,
kladení si otázek a zkoumání nových možností. Ačkoli máme k dispozici
celou řadu teorií, metod, výzkumů či doporučení, zjišťujeme, že někdy jsou
užitečné, a jindy nám práci spíše komplikují. Kritická reflexe nám pomáhá
se v tom vyznat. Je to „baterka“, která svítí na to, co je důležité pro nás
samotné. Protože každý poradce je především člověk – unikátní, s jedinečnými vlastnostmi, zkušenostmi, vzděláním, zázemím, přesvědčením. A díky
kritické reflexi můžeme spatřit naši jedinečnost i pochopit, jak se projevuje
v naší práci.
4
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Kritická reflexe a její přínosy
pro kariérové poradce
Siobhan Neary
„Reflektující poradce je někdo, kdo analyzuje svoji zkušenost a dosavadní znalosti, aby našel možná řešení a vylepšil svoji současnou
a budoucí praxi.” (Reid, 2016:242)
Je toho mnoho, co se můžeme naučit sami od sebe i od těch, se kterými pracujeme. Tím, že budeme otevřeně přemýšlet o tom, co děláme, proč to děláme
a jak to děláme, můžeme zjistit, jak se stát lepšími profesionály. Jako poradci
máme zodpovědnost přicházet poučeni, s tou nejlepší možnou podporou pro
naše klienty a zpochybňovat nekonstruktivní a represivní přístupy. Proto se
vyplatí věnovat energii a čas kritické reflexi, která je důležitou součástí našeho
profesního rozvoje. V tomto článku vám představíme klíčové teorie a modely,
díky kterým se budete moci podívat na vaši praxi z různých úhlů, a získat tak
od ní kritický odstup. Budete mít větší jistotu v používání různých technik
a přístupů ve vaší poradenské praxi. A především pochopíte a naučíte se zpracovat vlivy, které pozitivně i negativně ovlivňují vaši práci.

Jak zpracovat reflexi

Jak začít? Nejlépe tím, že
si pojmenujeme, co to vlastně reflexe je. Neary a Johnson
(2016) navrhují, že „reflexe je
vlastně revize naší poradenské praxe, která nám pomáhá
se učit a rozvíjet; podporuje
nás v přemýšlení nad tím, co
jsme udělali a proč jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli“
(2016: 61). Je to interaktivní
a nikdy nekončící proces. Jakožto profesionálové musíme být
připraveni zpochybňovat sami
sebe. To je nezbytná součást
našeho vzdělávání a rozvoje.
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Reflexe je pravděpodobně jednou z nejvíce podceňovaných a nejméně používaných metod profesního rozvoje. Zároveň je to ale nejúčinnější nástroj,
který je nám kdykoli a kdekoli dostupný a nic nestojí. Reflexe nám nastavuje
zrcadlo, ve kterém vidíme sami sebe a svět okolo nás, pomáhá nám učit se
a zlepšovat svou poradenskou praxi.
Jako jeden z nástrojů reflexe nabízí Neary a Johnson (2016) Johari okno.
To nám pomáhá ujasnit si:
▪▪Co víme sami o sobě i to, co druzí vědí o nás.
▪▪Co víme sami o sobě, ale nesdílíme s druhými.
▪▪Co o nás druzí vědí, ale my si toho nejsme vědomi.
▪▪Co je skryto nám i všem ostatním.

Znáte Johari okno?

Seznamte se s touto

metodou sebepoznání
na internetu

a vyzkoušejte si ji.

Reflexe nám pomůže tato témata otevřít a posílit naše sebeuvědomění, které na oplátku posílí naši emoční inteligenci a to, jakým způsobem pracujeme
s druhými. K čemu nám reflexe slouží?
Pomáhá nám:
▪▪Průběžně přehodnocovat svět, ve kterém žijeme, a přetvářet jej v souladu s tím, jak rozšiřujeme své znalosti a dovednosti.
▪▪Rozvíjet naši schopnost kritického myšlení, takže se dokážeme lépe
vypořádat s nekonstruktivními aspekty, na které ve své práci narážíme.
▪▪Učit se z našich zkušeností a to, co jsme se naučili, vnášet zpět do naší
praxe.
▪▪Být lepší v tom, co děláme.
Reflexe je kognitivní aktivita, a abyste ji mohli využít k osobnímu růstu,
bude se vám hodit nástroj k záznamu vašich myšlenek. Mít možnost vracet se
a znovu procházet svoje myšlenky a nápady je jednou z neoddělitelných složek procesu reflexe. Existuje řada důkazů o tom, že zapisování vlastních úvah
je terapeutická procedura, která vám pomůže nastartovat proces poznávání
(Lakshmi, 2012).
Je mnoho způsobů, jak vaši reflexi zpracovávat. Níže vám nabízíme několik
nápadů:

Záznam reflexe:

▪▪Sešit a pero – někteří lidé, včetně mě, stále ještě tíhnou k tomu si své
myšlenky zapisovat perem do sešitu. Ty máte vždy k dispozici a umožňují vám posadit se a přemýšlet.
7

Už vám někdy vaše

zkušenost z minulosti
pomohla vylepšit
vlastní praxi?

▪▪Reflektivní deník – existuje řada předtištěných deníků (zatím převážně v angličtině), které si můžete koupit a které vás provedou procesem
reflexe vlastních myšlenek. Například Barbara Bassot vytvořila deník,
který nabízí užitečné teorie a prostor pro zaznamenávání vlastních nápadů a myšlenek.
▪▪Elektronická zařízení – dnes už je pro nás samozřejmé, že máme
všichni přístup k celé řadě digitálních nástrojů, včetně notebooků,
iPadů a chytrých telefonů. Ty vám nabízí možnost psát a ukládat si
svou reflexi elektronicky, takže je kdykoli snadno dostupná.
▪▪Audio/video deník – elektronická zařízení můžete využít nejen k zapisování svých myšlenek, můžete je také diktovat. To znamená, že můžete své myšlenky nahrávat, kdykoli na to máte čas. Existují také různé
softwary, které jsou schopny vaši nahrávku přepsat, pokud potřebujete
psaný záznam. Můžete také natáčet své myšlenky a úvahy o tom, jak
rozvíjet svoji práci a poradenskou praxi.
Toto je jen několik málo možností, které máte k dispozici. Pokud chcete
zjistit, jaké další nástroje můžete využít pro zaznamenávání reflexe, podívejte
se na tento blog, který spravuje University of Sussex ve Velké Británii:
https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2018/12/04/digital-tools-for-reflective-practice-an-update/
Stručný přehled klíčových teorií a modelů, jež vám pomohou využívat reflexi ve vaší poradenské praxi, naleznete v článku Teorie, které podporují reflexi.

Odkazy a tipy na další čtení:
Bassott, B. (2013) The reflective journal (2nd Ed). London: Palgrave.
Bassott, B. (2015) The reflective practice guide. Abingdon: Routledge.
Lakshmi, B. (2012) Reflective practice through video recording and journal writing-a case study.
The South-East Asian Journal of English Language Studies. 18(4), 193-201.
Neary, S. and Johnson, C. (2016) CPD for the career development professional. Bath: Trotman.
Neary, S. and Johnson, C. (2016) Reflecting on practice. In: CPD for the career development professional. Bath: Trotman.
Reid, H. (2016) Introduction to career counselling and coaching. London: Sage.
Winter, D. (2012) Narrative techniques in reflective practice. Journal of the National Institute for
Careers Education and Counselling. 28, 21–27.
https://www.academia.edu/2202870/Narrative_techniques_in_reflective_practice
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JÁ A MŮJ VZTAH K SOBĚ

Život je změna
Lenka Němcová, Markéta Cudlínová

Z deníku Sofie
První tematický celek je zaměřený na nás samotné a náš vnitřní svět. Vyjdeme z deníčku poradkyně, který reflektuje její prožívání reality v čase změn,
a podíváme se, jak s proměnami v našem životě lépe pracovat. Potrénujeme naši schopnost přijímat chyby a na praktickém příběhu si ukážeme, jak
nám pochybování o vlastní praxi pomůže zkvalitnit náš přístup k žákům či
klientům. Další tipy, jak získat na svou práci nový pohled, si představíme ve
dvou článcích věnovaných teoriím a metodám kritické reflexe. A i když je
přemýšlení nad vlastní praxí a její zlepšování bezpochyby důležité, jeden ze
závěrečných textů jsme věnovali syndromu vyhoření a tolik potřebné péči
o nás samotné.
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Dívám se z okna a vypadá to, že jaro už je opravdu za rohem. Hurá! Nemůžu
se dočkat, až se část výuky přesune ven, mimo třídu – už jsem začala plánovat
první školní výlet. Těším se na nová dobrodružství!
Něco divného je ve vzduchu. Říkají tomu covid-19 a zdálo se, že je to jen někde
daleko. Jenže teď už máme první případy i tady… měla bych se bát?
Z okna kabinetu mám výhled na školní dvůr. Touhle dobou bývá plný života, ale ne dnes… Včera zavřeli všechny školy a je to hodně zvláštní pocit. Něco
takového jsem ještě nikdy nezažila. Všechno se změnilo tak rychle, nejsem na to
připravená. Stále si říkám, že tohle přece nemůže být pravda…
První den práce z domova, začínám s distanční výukou. Nedostali jsme žádné pokyny, jak postupovat. Mně to ale nevadí. Udělám to po svém (tak jako
vždy Ꙫ). Nikdy se nevzdám. Výzva přijata. (I když, po pravdě, musím přiznat, že i já jsem trochu nervózní. Přemýšlím o budoucnosti a nemám z toho všeho moc dobrý pocit. Jak koronavirus změní svět? Jaký bude můj život v izolaci?)
Hurá, první jarní den! Moje nejmilejší roční období. Nové začátky. První týden
distanční výuky je za mnou. Už jsem dostala několik ohlasů od rodičů mých
studentů – stěžují si, že dávám každý den moc domácích úkolů, že je přetěžuji.
Docela mě to zaskočilo, většinou můj akční přístup oceňovali. Jen se snažím co
nejlépe zvládnout vyučování…
Zoom, Slack, Teams, Jit.si, emaily, Zoom, Slack, Teams, Jit.si, emaily,
Zoom, Slack, Teams, Jit.si, emaily atd. atd. CELÝ DEN! DOKOLA! Pomoc! Já se
z toho zblázním!
Přiznávám, že jsem netušila, co všechno ta distanční výuka obnáší. Pracuji
víc, než kdy předtím. Neříká se “digitální technologie vám usnadní život”? No,
rozhodně ne ten můj.
Pomalu si zvykám. Jsem schopná vypořádat se s většinou běžných problémů,
které se v posledních pár dnech během mých vyučovacích hodin objevily. Krůček
pro krůčku si začínám zase věřit.
Apríl se letos nekoná, těžko by kdo překonal ty neuvěřitelné věci, které se teď
po celém světě dějí. Jsem zvědavá, co přinese zítřek…
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Jak lidé reagují na změny

Y

ENERGIE
(AKTIVITA,
SEBEVĚDOMÍ)

Y
100%

1.3.

ČAS

1.4.

X

Křivka změny

změnu metaforou, jaká by

byla? Např. Změna je jako
bouřka. Setmí se a šlehají
blesky, ale když přejde,
všem se líp dýchá.

ŠOK
šok z události,
pocit zaskočení

Zajímavý pohled na to, jak se lidé vyrovnávají se změnou, nabízí model „Proces vyrovnávání se s umíráním“ švýcarsko-americké psychiatričky
Kübler–Ross (1969). Ta na základě zkoumání toho, jak se lidé vyrovnávají
s umíráním či ztrátou blízkého člověka, představila model 5 fází smutku: popírání, hněv/agrese, smlouvání, deprese, smíření. Později model aplikovala i na
lidi čelící jakékoliv osobní ztrátě (např. práce, příjmu, svobody).
Tento model je tak do jisté míry univerzální, ačkoliv samotná autorka upozorňuje, že každý člověk je jedinečná bytost, a proto jednotlivé fáze modelu
nemusejí vždy proběhnout kompletně či chronologicky. Některé fáze tak nemusejí vůbec nastat či se mohou opakovaně vracet. Rovněž doba potřebná
k posunu z jedné fáze do druhé se u různých lidí liší – pro někoho může jít
o otázku několika dní, pro jiného však týdnů, měsíců i let.
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INTEGRACE
změna se stává
součástí života
ROZHODNUTÍ
učení se, jak pracovat
s novou situací, pocity
jsou pozitivnější

EXPERIMENT
začíná proces
přijímání nové situace

DEPRESE
špatná nálada,
nedostatek energie
ČAS

0%

Kdybyste měl/a vyjádřit

FRUSTRACE
poznání, že situace
se změnila,
někdy zlost
ENERGIE
(AKTIVITA,
SEBEDŮVĚRA)

Čím si asi Sofie mezi prvním březnem a prvním dubnem prošla? Jak se
cítila a jaký měla tato situace vliv na její profesní sebevědomí? Zkuste si vývoj
Sofiina sebevědomí představit jako křivku na grafu, kde osa Y znázorňuje
míru sebevědomí a osa X čas (začátek března – začátek dubna). Do grafu níže
zakreslete, jak se podle vás proměňovalo Sofiino profesní sebevědomí, tedy
jak jistá sama sebou a svými pedagogickými schopnostmi se cítila na začátku,
v průběhu a na konci popsaného období.

POPŘENÍ
odmítání, hledání důkazů,
že to není pravda

X

Upravený model si našel své místo i mimo psychologii – oblíbený je například
při řízení změn ve firmách. A k čemu nám znalost křivky změny při poradenské
práci s žáky či mladými lidmi může pomoci? Z modelu jasně vyplývá, že přijetí
a vyrovnání se se změnou je proces, a každý proces chce svůj čas. Zkusme tedy
jak sobě, tak i našim žákům/klientům dopřát čas na její zpracování.
To se ale snáze řekne, než udělá – změny s sebou totiž často přináší nejistotu, strach a další negativní emoce, které nás pudí co nejrychleji tento stav
opustit, případně se takovým situacím ze všech sil vyhýbat. Strategií útěku,
které jsou typické pro fázi „odmítání“, je celá řada – předstíráme, že se nás
změna netýká či jsme s ní v pohodě, namlouváme si, že vlastně o nic nejde,
bagatelizujeme ji, vyčítáme si vlastní nejistotu atd. Prvním krokem k tomu,
abychom se mohli posunout k jejímu přijetí, je akceptování skutečnosti, že
změna tu zkrátka je a přináší s sebou ne vždy příjemné pocity. Celý tento proces bude o dost méně bolestivý, pokud se přestaneme za každou cenu vyhýbat
negativním prožitkům.

„Jenom dýně roste vleže“
(turecké přísloví)

Lépe se vyrovnat s negativními emocemi, které změny provázejí, nám pomůže práce s našimi předchozími zkušenostmi. Díky ohlédnutí se a reflexi
těchto zážitků poznáme vlastní strategie, které nám pomohly minulé změny zvládnout. Zároveň nám tyto zážitky ukazují, že nepříjemné pocity, které
13
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jsme tehdy prožívali, netrvaly věčně. A pokud se nám podaří se na naše změny podívat jako na příležitosti k učení a růstu, budeme se snáze vyrovnávat
s nečekanými situacemi v budoucnu.

Martina Švarcová

Moje změna
Následující aktivitu

můžete vyzkoušet se

svými žáky. Je důležité,
aby si studenti vybrali

takovou změnu, kterou
již úspěšně zvládli

a o které jsou ochotni
mluvit s ostatními.

Chyba jako náš průvodce aneb
Chybujme chytře

Přemýšlejte o nějaké důležité změně ve vašem životě. Může to být přechod ze
studia do zaměstnání, ale také přechod po období cestování, po období rodičovského volna atd. Odpovězte si na níže položené otázky:
Popište události, které stály u zrodu této změny. Co se událo bezprostředně
před změnou? Proč se tato změna stala?
Jak změna probíhala?
Co bylo výsledkem této změny?
Udělal/a byste příště něco jinak? Z jakého důvodu?
O co byste byl/a chudší, kdyby se změna nestala? Jakou novou zkušenost,
dovednost, znalost… vám tato změna přinesla?
Když se ohlédnete zpět, jaké emoce ve vás dnes tato změna vyvolává?

k ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si své odpovědi výše a zamyslete se:
▪▪Kdo/Co vám pomohlo změnu zvládnout?
▪▪Využil/a jste při zvládnutí této změny vámi osvědčené postupy z minulosti, nebo jste postupoval/a jinak, než obvykle?
▪▪Co tato změna vypovídá o vaší schopnosti zvládat změny vašeho života?
Odkazy a tipy na další čtení:
David, S. (2016) Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change, and Thrive in Work and Life.
New York: Penguin Random House.
Kashdan, T. and R. Biswas-Diener. (2014) The Upside of Your Dark Side: Why Being Your Whole
Self--Not Just Your “Good” Self-Drives Success and Fulfilment. New York: Penguin Random House.
https://www.psycom.net/depression.central.grief.html
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Jeden starý vietnamský příběh vypráví o venkovském muži, kterému se jednoho dne zaběhl kůň. Lidé muže litovali a říkali, jak je to zlé… A on jim na
jejich nářky pokaždé odpověděl: „Je to, jaké to je.“ Kůň se však po pár dnech
vrátil a přivedl ještě dalšího koně. A tu lidé za mužem chodili a říkali, jaké má
ohromné štěstí. A muž i tentokrát odpovídal velice prostě: „Je to, jaké to je.“
Uběhlo pár týdnů a jeho syn si při projížďce na novém koni zlomil nohu. Lidé
přicházeli a bědovali: „Ó, to je velmi smutné... Taková smůla!“ A muž opět odpovídal: „Inu, je to, jaké to je.“ Měsíc na to se objevili ve vesnici verbíři. Odvedli
všechny mladé muže. Až na jeho syna. A lidé říkali: „Vy máte takové štěstí!“
A hádejte, co jim na to onen muž řekl...

Kdybyste potřeboval/a

někomu předat znalost,
použil/a byste jako

ilustraci příběh? V jakém
případě by to bylo?

A který příběh byste
vyprávěl/a?

Ten příběh by mohl pokračovat donekonečna. A přestože je už velmi starý, zažíváme ho neustále. Patří už k lidské nátuře, že všechno kolem sebe
potřebujeme hodnotit. Na základě našich očekávání, kulturního a společenského kontextu, naší momentální situace… dáváme všemu, co se kolem
nás děje, znaménka plus či mínus. Věci a události jsou přitom ve své podstatě neutrální. Přirozenou potřebu naší mysli hodnotit a uspořádávat svět
můžeme pozorovat i v samotném jazyce. Houbám, které jsou pro člověka
jedovaté, říkáme hanlivě prašivky. Rostlinám, které si dovolily růst na našem
záhonku karafiátů, neřekneme jinak než plevel… Hodnocením jsme doslova
prorostlí, a tak se nemůžeme divit, že když se objeví chyba, je náš vnitřní
kritik okamžitě v pozoru.
Už samotné slovo chyba v sobě nenese žádné pozitivní konotace. Životní
chyba, kardinální chyba, osudová chyba, trapná chyba… To asi všichni dobře
známe. Ale co třeba užitečná chyba? Podnětná, inspirativní chyba… Napadají
vás ještě nějaké další varianty? Může být chyba jiná než špatná?
Naše vnímání chyby nám přitom není vrozené. Je dané naší kulturou. A tak
už asi tušíte, odkud se naše snaha plnit úkoly, být vzorný a nedělat chyby, bere.
Ano, je to tak. Začíná to výchovou. Od dětství je nám vštěpováno, co je dobře
a co špatně. Za chyby jsme trestáni… Za správné plnění úkolů odměňováni.
Ve škole jsme zvyklí se zaměřovat hlavně na chybu. Počítáme chyby, ne správné odpovědi… Učíme se, že chybovat je špatné. A co je výsledkem? Vyhýbáme
15
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Vyzvěte žáky, ať si

vzpomenou na 3 chyby
z poslední doby.

Nechte je sdílet jednu
z nich ve dvojici.

Posluchač vyprávění

mlčky vyslechne a pak
řekne: „OK.“

se situacím, kdy bychom mohli chybu udělat. Bojíme se zkoušet nové věci.
Strach z chyby nás žene k perfekcionismu, úzkosti, neustálému srovnávání
se s ideálem. Chceme dokonalý svět, bezchybné partnery, děti, kolegy… sebe
samozřejmě nevyjímaje. A to je velmi frustrující. Strach z neúspěchu z nás
dělá svědomité plniče úkolů, kteří často žijí život, jejž ve výsledku nechtějí.
Tak dlouho se snažíme naplnit ideální představu života, až zjistíme, že svůj
život vůbec nežijeme.

rativní, tyto příběhy nám ale ukazují, že úspěch a chybování jsou obrácenými
stranami téže mince, a v našich životech tak tvoří nerozlučnou dvojku.

A tím to nekončí. Pokud se ze strachu z chyby držíme jen toho, co už známe, stáváme se ve svém způsobu myšlení i jednání víc a víc konzervativní.
A pak najednou přijde krize. Náhlá změna. Naše obvyklé způsoby chování
rázem přestávají fungovat. Musíme být kreativní, riskovat, udělat krok do tmy.
Pokud jsme se těmto situacím celý život vyhýbali, nastává stres, panika, paralýza. V době, kdy jsou změny na denním pořádku, to není příliš praktické…

1. Trénujme sval riskování
Záměrně porušujte své návyky. Na bezpečném poli, kdy o nic zásadního nejde, zkoušejte dělat věci jinak, než jste zvyklí. Čistěte si zuby opačnou rukou,
experimentujte s kořením, oblečte si jiné barvy, než obvykle nosíte. Pokud jste
zvyklí vše do puntíku plánovat, zkuste jet na výlet takzvaně na blint. Sedněte
do prvního vlaku, který zrovna přijel, a nechte se překvapit, kam vás zaveze.

Jak se tedy dívat na chybu jinak než kriticky? Inspirací může být například
Roger von Oech, autor řady knih o kreativitě. Doslova říká, že nejde o to nedělat chyby, ale chybovat inteligentně. Využít potenciálu chyby k učení. Že už
jste to někde slyšeli? Ano, nejedná se o žádnou převratnou novinku. Toto věděli už dávno naši předci. Rčení chybami se člověk učí najdeme nejen v češtině, ale i v angličtině, němčině, španělštině… Jen na to v praxi často zapomínáme.
Když jsme se učili chodit, spadli jsme nesčetněkrát, ale to nás neodradilo od
toho zkusit to znovu. Náš vnitřní kritik ještě zkrátka nebyl vyvinutý.

2. Co nejhoršího by se mohlo stát?
Pokud vás sžírá strach ze špatného rozhodnutí, ze zkoušky, jakékoliv náročné situace, položte si jednoduchou otázku: „Co nejhoršího by se mohlo
stát?” A pak si ji položte ještě jednou a ještě jednou. Můžete tak zjistit, že váš
strach je mnohem větší, než to, co by hypoteticky mohlo nastat. Že váš strach
je zbytečný strašák, který vám brání volně se nadechnout a vykročit vstříc
dobrodružství.

A tak si pojďme vyzkoušet, jak bychom mohli změnit úhel pohledu i na
míru chybovosti. O čem jiném by mohla vyšší chybovost svědčit, než o našem
selhání, neschopnosti, neodbornosti…? Zkuste najít jiný úhel pohledu, kdy
chybovost nebude mít negativní nádech.
Ano, možná vás překvapilo, že to vlastně není nic světoborného. Míra chybovosti je daná naší zkušeností s danou aktivitou. Rutinní činnosti zvládáme
bez chyb. Zatímco když zkoušíme nové věci, děláme zkrátka chyby. Velmi
výstižně to formuloval Woody Allen: „Pokud čas od času nezažíváte neúspěch,
znamená to, že neděláte nic inovativního.“ Chybování k lidskému životu zkrátka patří. Život by nebyl úplný, kdybychom nezažívali oba póly.
Často máme představu, že se úspěch a chyba vylučují. Ve skutečnosti tomu
bývá právě naopak. T. A. Edison, Marie Curie-Skłodowska, Steve Jobs, Abraham Lincoln, Michael Jordan, ti všichni museli několikrát začít od nuly.
Překonat tzv. chyby, aby došli tam, kam došli. Výčet je samozřejmě jen ilust16

Jak předejít strachu z chybování

Pokud umíme pracovat s chybou a učit se z ní, žije se nám snáz. Podívejme
se tedy na pár praktických tipů, jak si chybování trochu polidštit a proměnit
chybu z nepřítele ve svého spojence.

3. Rozvíjejme tzv. růstové myšlení
Autorkou konceptu fixního a růstového myšlení je americká psycholožka
Carol Dweck. Její poselství spočívá v práci s nastavením vlastní mysli. Změníme-li způsob našeho myšlení a nazírání sebe sama, výrazně to ovlivní celý náš
život. Pokud je naše nastavení mysli fixní, věříme, že naše talenty jsou pevně
dané. Víc se tak cítíme pod vlivem vnějších okolností. Neradi riskujeme, abychom neudělali chybu, abychom nezklamali. Řadu výzev proto raději necháme být. Zpětnou vazbu si často bereme osobně a úspěch jiných nás frustruje.
Pokud jste se v tomto popisu částečně našli, nezoufejte. Většinou nemyslíme
jen čistě růstově, nebo fixně, ale jeden nebo druhý způsob u nás převažuje. Navíc je tento poměr věcí našeho přesvědčení a lze ho tudíž změnit. A tomu odpovídá i růstové myšlení. Když uvolníme sevření své mysli, věříme, že svůj život
můžeme do velké míry ovlivnit a svůj potenciál neustále rozvíjet. Máme chuť
zkoušet nové věci a těšíme se na nové výzvy. Chyby nevnímáme jako osobní
selhání, ale jako způsob učení. Kritiku si nebereme osobně, ale dokážeme se
z ní poučit. Úspěch ostatních nás inspiruje.
17
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Zdá se vám to nereálné? Zkuste si pro začátek sami pro sebe zmapovat, ve
kterých oblastech máte sklony jednat podle fixního a ve kterých podle růstového myšlení. V jakých situacích máte tendenci zbytečně neriskovat, říkat, že
to nejde, nebo že vám to nikdy nešlo? Vyberte si jednu věc, nejlépe tu, do které
se vám nejvíc chce, a zkuste ji začít dělat jinak. Po malých krůčcích. Uvidíte,
jak je to osvobozující.

tip:
Pokud chcete rozvíjet růstové myšlení u svých žáků či kolegů, projevujte
jim svůj obdiv či vděk nikoliv za výsledek, ale za to, jak postupovali. Bude je
to motivovat zkoušet další a složitější úkoly. Nebudou cítit tlak na konečný
výsledek, a tudíž se nebudou bát, že selžou. A možná, že je práce či škola bude
i víc bavit!
4. Nebojme se přiznat chybu
Svou hodnotu jsme zvyklí spojovat s tzv. úspěchem či neúspěchem. A každou chybu si tudíž brát jako osobní selhání, které naši hodnotu snižuje.
Přiznat svou chybu tak můžeme vnímat jako bolestivou záležitost. Důležité
je si uvědomit, že naše hodnota není závislá na naší sbírce úspěchů. Protože
samotný úspěch je velmi relativní záležitostí. Pokud přijmeme skutečnost,
že dělat chyby je lidské a máme na to právo, bude se nám k vlastním chybám
přiznávat mnohem snáz. Navíc, přiznat chybu a vzít za ni zodpovědnost
není projevem slabosti. Právě naopak. Vyžaduje to odvahu a vnitřní sílu.
Pokud toho jsme schopni, naše okolí to ocení. Zejména děti s úlevou pozorují, že i ti velcí dospělí dělají chyby a umí je přijmout. Z dospělých, kteří
všechno ví a všechno umí, se stávají v jejich očích opět lidé a paradoxně tak
u nich získávají větší respekt.

tip:
A jak na to v praxi? Je-li součástí vaší práce učení, zkuste například použít
svou vlastní chybu jako součást výkladu. Zanalyzujte ji a názorně předveďte,
co jste se díky ní naučili. Žáci tak zažijí cennou ukázku toho, že udělat chybu pro nás může být i velmi užitečné. Průkopníky oslavy vlastních chyb a
přešlapů jsou společenské večery „FuckUp Nights“, v nichž známé osobnosti
otevřeně mluví o tom, co se jim opravdu nepovedlo. Co jim tzv. neúspěch
dal a co od té doby už dělají jinak. A tak ještě jeden tip. Zkuste něco podobného uspořádat s žáky nebo svými přáteli. Zasmát se vlastním chybám je
velice úlevné a zároveň i znamením toho, že jsme z naší zkušenosti vytěžili
i určitou moudrost.
18

5. Nesrovnávejme se s ostatními
Není to snadné, protože jsme v tom od dětství vychováváni. Ale přesto to
pojďme zkusit. Pomůže nám v tom jeden krátký příběh, který ve své knize
„Když není úniku“ vypráví buddhistická učitelka Pema Čhödrön.
Skupina lidí šplhá na horu. Hora je celkem strmá, a když pár lidí uvidí
hloubku pod sebou, úplně ztuhne. Strach jim nedovolí se ani pohnout. Dospěli na svou hranici. Ostatní pokračují dál, povídají si, smějí se, ale když se
výstup ještě ztíží, další lidé se začnou bát a nedokáží pokračovat. Po celé cestě
na vrchol jsou rozesetí lidé, kteří narazili na svou hranici. Ti, kteří se vyšplhali
až na špičku, se rozhlížejí po kraji a mají ohromnou radost, že to zvládli.
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Co o tomto příběhu můžeme říct? Byli ti, kteří dorazili až na vrchol, vítězové? A ti, kteří se zastavili, padavky? Jak byste se cítili, kdybyste nevystoupali až nahoru? Dokázali byste najít i na takové situaci něco užitečného?
Severní Čejeni říkají: „Nesuď druhého, dokud jsi nechodil dva úplňky
v jeho mokasínech.“ A podobné je to i s tímto příběhem. Pokud bychom se
zdrželi veškerého hodnocení a čistě jen popsali, co se stalo, řekli bychom, že
každý po čase narazil na svou hranici. Ti, kteří se zastavili jako první, nebyli
zbabělí. Místo vrcholu přišla životní lekce. Pokud se z ní poučí, dosáhnou
jiného vrcholu, o kterém teď nemají ani tušení. Ti, kteří došli až nahoru,
nemusí být nutně hrdinové a na svou hranici narazí někde jinde.
Nemá proto smysl se trápit, že jsou jiní lepší, že jsme něčeho nedosáhli,
a zaměřovat svou pozornost na tzv. vlastní chyby. Nikdy nevíme, kdy se ti,
kteří dříve došli až do pomyslného cíle, zastaví na cestě, která je pro nás příjemnou procházkou. Každý zdoláváme jiné výzvy, a pokud se objeví, berme
je jako své příležitosti, nikoliv jako prohry. Ať už jsme vystoupali na vrchol,
nebo ne, nejsme horší, nebo lepší. Jsme, jací jsme.

Teorie, které podporují reflexi
Siobhan Neary
Existuje mnoho teorií a modelů, které nám pomohou na cestě k tomu,
abychom se stali reflektujícími poradci. Kariérové poradenství čerpá v oblasti teorie i praxe z řady příbuzných oborů, včetně pedagogiky, vzdělávání,
psychologie či sociální práce. Tato studnice inspirace nám umožňuje učit se
z příbuzných disciplín a tím obohatit naši poradenskou praxi. V tomto článku vám představíme dvě teorie zaměřené na to, jak se stát reflektujícím poradcem – jednu od Donalda Schöna a druhou od Christophera Johnse. Obě
teorie se věnují prvním krokům, které vedou k reflexi, a poté přechází ke
kritickému myšlení a reflektivním přístupům, jež systematicky zpochybňují
a přehodnocují roli, kterou hrajeme v procesu poradenství při práci s klienty.
Jde o následující teorie:

V jakých případech

vám kritická reflexe jde
snadno, a kdy je vám
nepříjemná?

▪▪Donald Schön, Reflektující poradce
▪▪Christopher Johns, Jak se stát reflektujícím poradcem

Schön: Reflektující poradce. Jak profesionálové přemýšlí v akci

Donald Schön vyvinul svoji teorii o reflektující poradenské praxi tak, že
zkoumal řadu oborů včetně psychoterapie, architektury a průmyslu. Chtěl porozumět tomu, jak profesionálové rozvíjejí svoji znalost a specificky se zaměřil
na to, jak propojují teoretickou znalost s tím, na co pak naráží v praxi.
V tomto kontextu pak Schön prozkoumával koncept „vědění“ a to, jak profesionálové tento koncept sdílí a komunikují o něm s druhými. Všiml si, že
tito lidé intuitivně reflektují ve chvíli, kdy jsou ponořeni do své praxe a používají toto „vědění“ k zvládání situací, které jsou specifické, znejišťující a konfliktní (Schön 1983: viii).
Schön představil koncept reflexe v průběhu procesu a zpětné reflexe procesu.

Odkazy a tipy na další čtení:
Chödrön, P. (2012) The Wisdom of No Escape: How to Love Yourself and Your World. Boston:
Shambala Publication.
Dweck, C. S. (2017) Mindset - Updated Edition: Changing The Way You think To Fulfil Your Potential.
London: Robinson.
Von Oech, R. (1990) A Whack on the Side of the Head: how you can be more creative.
Rev. ed. New York: Warner Books.
www.fuckupnights.com
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Zpětná reflexe procesu je záměrný a vědomý postup, kdy poradce retrospektivně zkoumá určitou situaci, kriticky ji analyzuje a vyhodnocuje. Tato metoda
poskytuje poradci dostatek času a prostoru, aby událost prozkoumával s odstupem. Při cestě domů může poradce zpětně přemýšlet nad rozhovory, které
ten den vedl s klienty, a vybrat si jeden, nad nímž by se chtěl zamyslet hlouběji.
Může se rozhodnout přemýšlet nad taktikou a přístupem, který ke klientovi
zaujal. Proč si vybral zrovna tento přístup? Jak čekal, že bude klient reagovat?
Bylo to nejlepší řešení, které mohl zvolit? Nebo existovaly ještě i jiné cesty?
21

I/ Já a můj vztah k sobě

Tento proces vyžaduje čas a umožňuje poradci, aby zvážil, co může v budoucnu udělat jinak ve chvíli, kdy se dostane do podobné situace. Také mu
pomáhá průběžně vyhodnocovat a přehodnocovat jeho jednání.
Reflexe v průběhu procesu probíhá podobně, je ale mnohem více bezprostřední. Je to určitý způsob experimentální reflexe, která probíhá téměř bezděčně, tak jak vyhodnocujeme a reagujeme na to, co se právě děje. Aby byl poradce efektivní, reflexe v průběhu procesu vyžaduje vysokou úroveň naslouchání,
nejen toho, co je řečeno, ale také interpretace toho, co vyřčené znamená. Jako
poradci to provádíme vlastně mimoděk, ale je důležité, abychom si to uvědomili.
Při práci využíváme našich znalostí, zkušeností a schopností vyhodnocovat situace, zvolit si vhodný přístup či techniku a tu promptně použít v dané situaci.
Když si čtete tento člá-

nek, jaké otázky vás na-

padají? Co byste chtěl/a
vyzkoušet v praxi?

Například nás klient může požádat o radu, co má dělat v určité situaci. Jak
se máme zachovat? Poradce má být nestranný, a proto není jeho rolí rozhodovat za druhé, ale pomoci jim rozhodnout se, které řešení bude nejlépe
vyhovovat jejich zájmům, aspiracím a okolnostem. V průběhu rozhovoru toto
reflektujeme a rozhodujeme se, jak nejlépe klientovi pomoci učinit rozhodnutí a zároveň si zachovat nestrannost. V rámci této reflektující aktivity je proces
součástí našeho okamžitého rozhodování.

Johns: Jak se stát reflektujícím poradcem

Práce Christophera Johnse čerpá svoji inspiraci z pečovatelství a zaměřuje
se na to, jak pomoci poradcům, aby dokázali formulovat a porozumět poznatkům, které využívají ve své každodenní práci. Podobně jako Schön, i Johns
využívá dvě perspektivy: zaměření pozornosti dovnitř a zaměření pozornosti
ven. Obě perspektivy těží z teorie mindfulness (všímavosti) a za důležité pokládají schopnost soustředit pozornost na sebe sama při poradenské práci.
Poukazují na důležitost pocitů a na propojenost mezi pocity a myšlenkami
v procesu reflexe.
Zaměření pozornosti dovnitř vede poradce k tomu, aby si vytvořili prostor
na to věnovat se svým pocitům a myšlenkám. Také je motivuje k tomu, aby
si uvědomovali svůj osobitý přístup k reflexi a všímali si, jak reagují v rámci
svého specifického kontextu. Co je na tomto přístupu osvěžující? Především
to, že uznává, že každý jednotlivec může reagovat a jednat odlišně v různých
situacích. Ve chvíli, kdy se poradci rozhodnou využít tento přístup, měli by
mít po ruce nástroj k zaznamenávání svých myšlenek a úvah, například sešit
a tužku, nebo nahrávací zařízení. První krok v této reflexi tedy znamená zapsat si to, co se nám v určité situaci zdá nejvýznamnější.
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Druhá fáze Johnsova reflektujícího přístupu, tedy zaměření pozornosti ven,
navazuje na první fázi a přichází s popisem myšlenek a emocí. K tomu přidává
ještě sérii otázek, které pomohou poradcům detailně prozkoumat jejich situaci. Mohou tak doplnit narativ z první fáze tím, že mu dodají více podrobností.
Poradci si mohou klást otázky z následujících oblastí:
Estetika (umění toho, co děláme, naše vlastní zkušenost)
▪▪Čeho jsem se snažil dosáhnout?
▪▪Proč jsem odpovídal tak, jak jsem odpovídal?
▪▪Jaké z toho plynou důsledky pro klienta?
▪▪Jak se při tom cítili druzí?
▪▪Jak to vím?
Osobní (sebeuvědomění)
▪▪Proč jsem se cítil tak, jak jsem se cítil?
Etika
▪▪Usiloval jsem o nejlepší možný výstup?
▪▪Jaké vnitřní i vnější faktory mne při mé práci ovlivňovaly?
Empirika
▪▪Jaké znalosti jsem býval mohl využít?
Schopnost reflektovat
▪▪Je tato situace nějak spojená s mými předchozími zkušenostmi?
▪▪Jaké by byly dopady alternativního přístupu v dané situaci na klienta/
druhé/mne?
▪▪Jak vnímám tuto zkušenost?
▪▪Dokážu díky tomu, co se stalo, lépe podporovat druhé i sebe sama?
▪▪Nakolik jsem ochoten pracovat s klienty/rodinami a zaměstnanci,
abych jim pomohl naplnit jejich potřeby?

Zde jsou příklady

otázek, zkusíte vymyslet
ještě nějakou další?

Tyto otázky poskytují poradci určitý návod, jak se systematicky vypořádat
s reflexí. Zvláště užitečné mohou být v kritické situaci, například ve chvíli, kdy
je na konzultaci s žákem jeho rodič velmi rozrušený. Otázky jsou rovněž velmi
úzce propojeny s etikou a mohou poradci pomoci vyřešit jeho etické dilema.
V neposlední řadě přispívají k pochopení vlastních pocitů, stejně jako pocitů
žáků a jejich rodičů.
Odkazy a tipy na další čtení:
Johns, C. (1995) Framing learning through reflection in Carper’s fundamental ways of knowing
in nursing. Journal of Advanced Nursing. 22, 226-234.
Schön, D. (1983) The reflective practitioner, how professionals think in action. New York:
Basic Books.
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Reflektivní přístup v profesním
rozvoji

faktory proměny

VÝBĚR

Elisabeth Graungaard
ZDROJE
Emma je školní poradkyní už dva roky a pracuje s velkou skupinou žáků.
Je příznivkyní práce amerického psychologa kanadského původu Alberta
Bandury, který je považován za autora sociálně kognitivní teorie a pojmu
self-efficacy, což je víra jedince ve vlastní schopnost uspět v konkrétní situaci. Podle Bandury mladí lidé s rozvinutou self-efficacy vnímají problémy
jako výzvy, které je třeba zvládnout, projevují hlubší zájem o činnosti, kterým se věnují, lépe překonávají překážky a snáze se vyrovnávají s neúspěchem a zklamáním. Emma se soustředí na posilování self-efficacy u žáků
tím, že jim poskytuje příležitosti pro získání jistoty zvládnutím situace
a pocitem úspěchu při dosažení cíle. Kromě toho pořádá setkání s mladými
lidmi, kteří by mohli pro její žáky být vzory. Ke konceptu self-efficacy se
ráda obrací v případě mladých lidí bez jasného směřování.
Vzpomínáte si na nějaký
film nebo knihu,

kde o sobě hrdina

pochybuje? Jaké emoce
to ve vás vyvolává?

Přesto má Emma o své praxi jisté pochybnosti. Minulý měsíc mluvila se
dvěma žáky, Annou a Petrem, kteří jí řekli, že budoucnost již mají přesně
naplánovanou. Po skončení rozhovoru si Emma uvědomila, že neví, jak pracovat s žáky, kteří se již o svém budoucím vzdělání rozhodli. Začíná se cítit
nejistá a ztrácí sebedůvěru. Měla by přijmout jejich volbu, nebo s nimi ještě
vést diskusi? Nechce se jí zpochybňovat rozhodnutí, které již bylo učiněno.
Na druhou stranu, co když jde o rozhodnutí unáhlené, nepromyšlené?
Emmě záleží na tom, aby byla dobrou poradkyní. Svěřuje se proto se svými obavami kolegyni a ta jí poradí, že by jí mohl pomoci přístup orientovaný
na možnosti (capability approach), jehož autorem je Amartya Sen. Tento
indický ekonom a filozof se zabývá možnostmi jednotlivce. Možnost chápe
jako příležitost daného jednotlivce vykonávat věci, kterých si cení. Možnosti
pak vnímá jako svobodu jednotlivce vybrat si mezi různými způsoby života.
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MOŽNOSTI

KARIÉRNÍ DRÁHY

V tomto kontextu mohou být kariérní dráhy chápány jako různé pracovní
funkce, kterých mohou mladí lidé dosáhnout. Možnosti jsou pak skutečnou
svobodou vybrat si mezi různými vzdělávacími příležitostmi, které závisí
na informacích a životních zkušenostech (zdrojích), ke kterým mají mladí
lidé přístup. Pokud mají žáci přístup jen k několika málo zdrojům, než se
rozhodnou o své další vzdělávací dráze, pak je jejich představivost, a tudíž
i svoboda výběru omezená a jejich uplatnění na trhu práce značně zúžené.
Přístup orientovaný na možnosti pomáhá Emmě porozumět tomu, že nestačí poskytnout mladým lidem jen obecné informace o možnostech vzdělání. Na individuální úrovni si každý žák ukotví tyto informace do svého
kontextu (zdroje) a přetaví je v limitované možnosti. Aby rozšířili obzory
o možnostech kariérní dráhy mladých lidí, musí poradci poskytovat žákům
více příležitostí k pochopení, z jak široké nabídky si mohou vybrat.

Jaká byla vaše představa
o kariéře, když vám

bylo 15 let, a čím jste
se nakonec stal/a?

Jak se vaše kariérní

cesta promítá ve vaší
práci?

Emma si uvědomila, že se musí více soustředit na svou schopnost podporovat žáky a zajistit jim přístup k více zdrojům v průběhu rozhodovacího procesu. Chce svým žákům poskytnout větší prostor k výběru různých
možností, než učiní konečné rozhodnutí. Ve spolupráci s dalšími učiteli
jim nabízí různé poradenské aktivity. Poskytuje jim informace o vzdělávacích a pracovních možnostech, příležitost získat pracovní zkušenost a s ní
spojené informace. Dává jim prostor k reflexi, sdílení poznatků mezi sebou
navzájem. Podporuje, aby si udržovali otevřenou mysl, aby pozorovali, získávali zkušenosti a pozdrželi svá rozhodnutí až do chvíle, kdy poradenské
aktivity skončí.
Tři měsíce poté, co zavedla nové aktivity do své praxe, se Emma potkává
s kolegyní, která jí navrhla, aby vyzkoušela Senův přístup orientovaný na
možnosti. Emma jí vykládá o svém úspěchu s novým konceptem, který pomohl mimo jiné i Anně a Petrovi. Je ráda, že si ještě nechávají své budoucí
možnosti otevřené, dokud jsou v procesu rozšiřování znalostí, prozkoumávání a experimentování s možnostmi dalšího vzdělání. Díky tomu se jim
odkrývají příležitosti, které si dříve ani nedokázali představit.
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V jakých situacích

míváte chuť ovlivnit
volbu žáka?

Během posledních tří měsíců Emma zjistila, že dokáže významně ovlivnit způsob, jakým se žáci dívají na proces výběru. Věří v pozitivní dopady
své poradenské praxe a posílila své profesní sebevědomí. A také zjistila, že
uplatňovat pouze jeden přístup v poradenství nemusí být dostačující, protože se nedá použít ve všech situacích. Při experimentování s různými přístupy
přijala za svou Bandurovu moudrost: „Úspěchu dosáhneme tím, že se poučíme
ze svých neúspěšných pokusů. Zažít selhání je důležité. Musíme ale přistupovat
ke každému selhání jako k učící se příležitosti a šanci dosáhnout cíle jinou cestou.“

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Čeho si ceníte a co si myslíte, že může obohatit vaši poradenskou praxi?
▪▪Zažil/a jste někdy pocit, že vaše osvědčené postupy nejsou dostatečné
a že musíte použít jiný způsob, jak pomoci mladým lidem v rozhodování o výběru školy?
▪▪Jak často pochybujete o svém profesním přístupu?
▪▪Jakou máte strategii na to, aby byl proces výběru školy vašich žáků co
nejdéle otevřený?

Odkazy a tipy na další čtení:
Skovhus, R. B. (2016) A focus on educational choice has social justice consequences
– an empirical study informed by Sen’s capability approach. Journal of the National Institute
for Career Education and Counselling. 36(1), 54–60.
https://albertbandura.com/
https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html
https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/self-efficacy.html
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Syndrom vyhoření a život
v přítomném okamžiku
Katerina Tsami
Martin se jednoho dne ráno vzbudil velice unavený, přestože měl za sebou
téměř osm hodin spánku. Byla teplá a slunečná neděle a právě mu zavolal
kamarád, aby si s ním zašel na squash a na pivo. Martin neměl chuť – měl
tolik práce: několik článků k přečtení, přípravu na příští týden; měl pocit,
že na nějakou zábavu nemá čas. Odmítl tedy kamarádovu nabídku a zapnul
počítač. Brzy mu došlo, že se na nic nedokáže soustředit. „Jsem úplně marný.
Čas běží a já jsem ještě nezvládl nic z toho, co mám udělat,” říkal si.
Druhý den se přistihl při tom,
že ho velmi rozčilují žáci, kteří
nedávají pozor. Posledních pár
měsíců se mu vtíral pocit frustrace, smutku a vlastní nedostatečnosti. Ztratil energii a zdálo se
mu, jako by jeho život byl najednou prázdný a šedivý. Jeho přátelé
i kolegové si těchto změn všimli
a navrhovali mu, aby vyhledal
pomoc psychoterapeuta. Martin
nejdřív takovou pomoc odmítal.
Říkal si, že vše není tak špatné
– stačí, když si pořádně odpočine a vše bude zase jako dřív. Byl
přesvědčen o tom, že terapii potřebují jenom psychicky vyšinutí
a že by bylo projevem slabosti,
kdyby něco takového měl podstoupit. Uplynulo mnoho bezesných nocí, než si nakonec přiznal, že opravdu potřebuje pomoc.
Terapie Martinovi poskytla nástroje k tomu, aby změnil způsob, jakým přemýšlel o sobě a situaci, v níž se nacházel. Dozvěděl se o syndromu vyhoření
a zjistil, jak neblaze se v jeho životě projevuje.
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Syndrom vyhoření je stav fyzického, duševního a emočního vyčerpání, který
je obvykle způsoben nadměrným a dlouhodobým stresem. Mohou ho doprovázet projevy jak fyzické (například bolesti hlavy, nechutenství, poruchy
spánku nebo častější nemocnost), tak emoční (pocit bezmoci, nedostatek motivace, snížená sebedůvěra nebo neschopnost dosáhnout spokojenosti a naplnění). To vše pak může vést ke změnám v chování – cynismu, prokrastinaci,
nadužívání alkoholu či drog a dalšímu sebepoškozujícímu chování.
Pro Martina to bylo náročné období, ale po několika sezeních, kde mohl
otevřeně mluvit, vyjádřit své pocity a souběžně s tím dostával zpětnou vazbu,
získal cenný vhled. Naučil se, jak se lépe starat o své potřeby a jak žít život,
který bude více v souladu s jeho představami a hodnotami. Pochopil, že není
možné se úzkosti zcela zbavit, ale že je možné naučit se s ní pracovat.
Prvním krokem bylo začít si uvědomovat momenty, kdy cítí vnitřní napětí.
Spíše, než se za něco vinit, pomáhá pozorovat, jaké jsou naše myšlenky a pocity. Není Martinova chyba, že mu jeho vnitřní hlas stále napovídá, že musí
vše zvládat dokonale a že si nesmí dopřát oddechu. Je to jen část jeho příběhu.
Naše mysl neustále produkuje (a hodnotí) představy o nás samotných i okolním světě. Lidé mívají sklon potlačovat myšlenky, které považují za nevhodné.
Martinovi hodně pomohlo vyzkoušet jiný přístup – pokusit se poodstoupit
a zkusit tyto myšlenky pozorovat, nikoliv však kriticky, ale spíše s laskavou
zvědavostí výzkumníka. Terapeutka ho naučila vnímat úzkostné myšlenky
jako mraky na obloze. Někdy je obloha slunečná, jindy zatažená – vždy však
vnímáme oblohu komplexně v celé její proměnlivosti a netrápíme se každým
jednotlivým mrakem.
I hlava potřebuje

odpočívat. Naplánujte

si v denním rozvrhu čas,
kdy necháte svou mysl
volně plynout. Uvolní

se tak prostor pro nové
nápady.

Při uvědomování si vnitřních pochodů a práce s nimi nám může být užitečná metoda tří P: Povšimnout si vlastních myšlenek, Pojmenovat poselství,
které nám sdělují, a s laskavostí je Propustit se slovy „děkuji ti, mysli, že mě na
to upozorňuješ, ale tímto se teď opravdu nemusím zaobírat“. Takový přístup nám
pomůže vytvořit si od vlastních kritických myšlenek jistý odstup, aniž bychom
s nimi museli bojovat. Uznáme je za vlastní, prozkoumáme je, ale dovolíme si
je odložit stranou, abychom mohli vést spokojený život.
V průběhu terapeutických sezení se Martin také dozvěděl, že úzkostné
myšlenky a znepokojující pocity se často dostavují, když necháme svou mysl
bloumat do budoucnosti a začneme rozebírat možné scénáře budoucích událostí. Ztrácíme pak kontakt s „tady a teď“ - jediným okamžikem, který ve skutečnosti máme. Martin se postupně naučil přenést svou mysl zpět do přítom28

nosti pomocí svého fyzického těla. Naše tělo vnímá přítomnost jedinečným
způsobem a právě díky zapojení smyslů (čich, chuť, zrak, sluch) se dokážeme
pevně ukotvit v přítomnosti.
K procvičování „mindfulness“ (bytí v přítomném okamžiku) nám může
stačit obyčejná všednodenní činnost, jakou je třeba čištění zubů nebo sprchování. Zkuste se na ni plně soustředit – uvědomujte si pohyby těla, vůně,
chuti, obrazy, zvuky. Vnímejte tvar zubního kartáčku, materiál, z kterého je
vyroben, a jak ho cítíte ve své ruce. Jakou má barvu? Jakou chuť má pasta?
Jakou teplotu? Jaké slyšíte zvuky? Co cítíte? Kdykoliv vám začnou myšlenky
odbíhat, uvědomte si to a vraťte se zpět k tomu, co vnímáte smysly. Jak se
vám budou v hlavě vynořovat různé představy, vraťte svou pozornost zpět k
činnosti, kterou provádíte. Pokud vás přepadají neodbytné myšlenky, přijměte
je bez hodnocení, nerozvíjejte je a znovu upřete svou pozornost na aktivitu,
kterou jste si vybrali.
Zbývalo, aby Martin prozkoumal poslední oblast svého vnitřního života
– naučit se žít v souladu se svými skutečnými sny a hodnotami, které vyznává. Zjistil, že usilování o věci, které nebyly blízké jeho srdci, ba co hůř,
které popíraly jeho hodnotový systém, ho činilo nešťastným a nedovolovalo
mu rozvinout jeho plný potenciál. Bylo třeba provést změny – nadále se více
zaměřovat na ty věci, které považoval za důležité, dbát na své vlastní potřeby a být ochotný vyrovnat se s některými nepříjemnými emocemi. Jen tak
mohl konečně začít žít naplňující život. Pochopil, že člověk se nedokáže starat
o ostatní, pokud se nejprve nepostará sám o sebe.

Občas zkuste

„bezmyšlenkovité“

rozhodování. Váháte-li,
co si dát k večeři nebo

na co jít do kina, dejte si
na rozhodnutí limit
10 sekund.

Víte doopravdy,

jaké jsou vaše hodnoty
a skutečné sny?

Odkud se berou?

Odkazy a tipy na další čtení:
Harris, R. (2017) 10 Common Barriers to Self-Compassion....: And how to overcome them.
Dostupné z https://eatingdisordersqueensland.org.au/wfheict/uploads/2017/12/eBook-10-Barriers-to-Self-Compassion_5.pdf
Harris, R. (2018) How to develop self-compassion – in just about anyone. Dostupné z https://
contextualconsulting.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/How-to-Develop-self-Compassion-Russ-Harris.pdf
https://self-compassion.org/the-three-elements-of-self-compassion-2/
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Kritická reflexe jako nástroj
sociální spravedlnosti
Siobhan Neary
Neil Thompson – Osobní, kulturní a strukturální model (PSC)

Neil Thompson se zabývá procesy diskriminace a útlaku v rámci sociální
práce a poradenství. I v tomto článku tedy budeme čerpat inspiraci z oborů
blízkých kariérovému poradenství.
Prvním krokem Thompsonovy koncepce je propojení tří prvků: reflexe
(v originále reflection), přemítání (v originále reflexion) a kritického myšlení. Je to posun od jednostranného zaměření na vztah s klientem ke kontextu, ve kterém se tento vztah rozvíjí. Co znamenají tyto pojmy? Reflexe je
v zásadě vnitřní aktivita, jejímž prostřednictvím hodnotíme sami sebe a náš
výkon. Přemítání je mnohem širší proces, neboť uznává a všímá si i vnějšího
prostředí i jeho vlivu na vztah mezi poradcem a klientem.

Jak chápete pojem

sociální spravedlnost?
Myslíte, že je to téma

pro kariérového poradce?

Thompsonova práce se zaměřuje především na sociální spravedlnost. Stejné
téma v současné době rezonuje i v kariérovém poradenství. Řada odborníků
(jak teoretiků, tak praktiků) vnímá, že příležitosti nejsou pro všechny stejné
a rovné. Podněcují kariérové poradce k tomu, aby se v rámci své praxe zaměřili
na to, jak odstranit kulturní a systémové bariéry, které jsou příčinou těchto
nerovností. Hooley, Sultana a Thomsen (2018) se obšírně věnují sociální spravedlnosti a také tomu, jakou roli může kariérové poradenství hrát v jejím prosazování. Vyzývají nás, abychom se zamysleli, čí zájmy jako kariéroví poradci doopravdy hájíme a také abychom nebyli pasivní a neakceptovali sociální
nerovnosti a znevýhodnění jako daná. Stejně jako Thompson, i oni posouvají
povědomí o sociálním útlaku do centra naší poradenské praxe.

▪▪Kulturní úroveň – zaměřuje se na širší sdílené hodnoty v rámci našeho
sociálního prostředí a může souviset například s představami o tom,
jaký typ práce či vzdělání je či není vhodný. Například mladí lidé
z určitého kulturního prostředí nechodí studovat na univerzitu a neočekává se od nich, že se stanou lékaři či účetními. Tento vzorec chování
či očekávání je udržován prostřednictvím konsensu a konformity
s normalizovanými představami o přijatelnosti studijní a pracovní dráhy v rámci této specifické komunity.
▪▪Strukturální úroveň – odhaluje, jak mohou být tyto osobní a kulturní
názory umocňovány na celospolečenské úrovni prostřednictvím médií,
církve či politiky. Sociální útlak může být posilován mnohými sociálními, ekonomickými a politickými faktory, které ovlivňují životní rozhodování každého člověka. Například nezaměstnanost mladých lidí
je ovlivněna tím, jaká mají zaměstnavatelé očekávání týkající se jejich
dovedností, kvalifikace a zkušeností.
Pokud se rozhodnete prozkoumat téma sociální spravedlnosti, můžete si například nahrát či natočit rozhovor s vaším žákem/klientem (s jeho
svolením) a přemýšlet, zda vaše praxe a přístup posiluje nebo zpochybňuje
antidiskriminační praktiky. V této situaci je vhodné využít jednu z metod

Thompson (2005) propojuje naši osobní zkušenost, přesvědčení, postoje
a názory s naší širší sociální skupinou. To celé pak zasazuje do širšího společenského kontextu. Jeho model se skládá ze tří úrovní, a na každé této úrovni
zkoumá, jakým způsobem zde dochází k útlaku a ukazuje, jak moc a mocenské vztahy propojují jedince, skupiny a širší společnost.
▪▪Osobní úroveň – zahrnuje hodnotový systém každého jednotlivce
a jeho předsudky týkající se rasy, genderu, sexuální orientace atd. Osobní přesvědčení a názory se projevují prostřednictvím našich myšlenek
či emocí a mohou se odvíjet od našich zkušeností s druhými lidmi.
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pro zaznamenávání reflexe, uvedených v článku Teorie podporující reflexi.
Můžete také požádat o pomoc kolegu či kolegyni.
V rámci reflexe se zkuste zamyslet nad následujícími aspekty:
▪▪Co jste si mysleli v různých momentech poradenského rozhovoru a co
vás k tomu vedlo? Jaké faktory ovlivnily vaše uvažování?
▪▪Existuje něco, co jste dopředu předpokládali? Odkud se tyto předpoklady vzaly?
▪▪Z jakých osobních, kulturních a celospolečenských přesvědčení vycházíte? Vytvořte si seznam. Jakým způsobem je zohledňujete a jak se
s nimi vypořádáváte v rámci vaší poradenské praxe?
Tento článek je jen odrazovým můstkem pro to, abyste se dozvěděli více
o tom, co to je kritická reflexe a proč je klíčovou, avšak velmi podceňovanou
součástí naší poradenské praxe. Důležité je, abyste tyto přístupy či postupy
začali používat a uzpůsobili je vašemu vlastnímu kontextu.

k ZAMYŠLENÍ
V jaké „sociální bublině“ se většinou pohybujete? Zkuste si odpovědět na
následující otázky:
▪▪Žijete ve velkém městě, nebo v malé komunitě?
▪▪V jakém oboru pracují vaši známí a příbuzní?
▪▪Jaké vzdělání mají lidé ve vašem okolí?
▪▪Jak obvykle trávíte volný čas?
▪▪Jste členem sdružení, církve nebo specifické skupiny?
▪▪Jste v nějakém smyslu příslušníkem menšiny?
▪▪Napadá vás, která další sociální či kulturní vrstva by vám mohla být
blízká a která spíše vzdálenější?
Odkazy a tipy na další čtení:
Bassott, B. (2013) The reflective journal (2nd Ed). London: Palgrave.
Bassott, B. (2015) The reflective practice guide. Abingdon: Routledge.
Hooley, T., Sultana, R. and Thomsen, R. (2018) The neo-liberal challenge to career guidance:
Mobilising research, policy and practice around social justice. In: T, Hooley., R, Sultana., and
R, Thomsen (Eds.). Career guidance for social justice. London: Routledge.
Neary, S. (2019) The importance of reflexive practice. Euroguidance Serbia, Annual Conference,
Belgrade, 3rdOctober 2019. Dostupné z:
https://www.slideshare.net/EuroguidanceSrbija/the-importance-of-the-reflexive-practice-in-career-guidance-and-counselling.
Reid, H. (2016) Introduction to career counselling & coaching. London: Sage.
Thompson, N. (2016) Anti-discriminatory practice (6thEdition). London: Palgrave
https://careerguidancesocialjustice.wordpress.com/ (Web věnovaný diskusi a debatám o kariérovém poradenství a sociální spravedlnosti.)
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Etika, nestrannost a centrum
kontroly
Nicki Moore
Ti, kdo pracují v pomáhajících profesích, se čas od času dostanou do situace,
ve které se cítí nesví a která je výzvou pro jejich hodnoty a přesvědčení. Taková
situace se může stát zdrojem etických dilemat, kdy není snadné zaujmout
správné stanovisko, volit odpovídající reakce a najít vhodný postup pro jejich
řešení. V kontextu kariérového poradenství etika odkazuje na morální principy, které ovlivňují způsob, jakým vede poradce svou praxi. V následujících řádcích se stanete svědky toho, jak dva poradci – Rachel a John – rozebírají jedno
takové etické dilema a společně přemýšlejí nad nejvhodnějším postupem…

Rachel svoje starosti
sdílela s Johnem,

za kým byste šel/šla

v případě potřeby vy?

Rachel: „Ach Johne, to jsem ráda, že jsem tě ještě zastihla v kanceláři. Potřebovala bych si s tebou promluvit o něčem, co se mi dnes stalo při rozhovoru s klientkou.“
John: „Vypadáš dost rozrušeně. Co se stalo?“
Rachel: „Mluvila jsem dnes se 17letou dívkou ze Somálska. Je opravdu chytrá
– dobrá v matematice, baví ji fyzika. Předpokládá, že u zkoušek bude mít dobré
známky. Řekla mi, že se chce stát inženýrkou a sní o uplatnění ve stavebnictví.
Ráda by se jednou vrátila do Somálska a pracovala tam na velkých infrastrukturních projektech. Je radost poslouchat její zaujetí.“
John: „To zní dobře. V čem je problém? “
Rachel: „Rodiče na ni tlačí, aby se vdala a měla rodinu. Ona ale říká, že se vdávat nechce. Jednou snad, ale teď se chce soustředit na svou kariéru. Nevěděla jsem,
co na to říct.“

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Čelili jste někdy ve své práci etickému dilematu?
▪▪Jak jste se pak cítili?
▪▪Jaká dilemata vyvstávají u Racheliny klientky?
John: „Zdá se, že jsi měla ohledně své klientky smíšené pocity. Víš, proč jsi se
tak cítila? “
Rachel: „Je tak mladá. Vůbec by teď neměla řešit svatbu. Má před sebou skvělou
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budoucnost. Chtěla jsem, aby se soustředila na rozvíjení svého potenciálu, ne na
manželství a děti!“

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Jaká etická dilemata se zde objevují?
▪▪Jaká je v tomto případě role poradce?
▪▪Co by měl správně udělat a jaké má možnosti?
Některé věci bereme

automaticky za dané.
Popřemýšlejte,

které by to byly u vás.

Rachel: „Díky, pomohlo mi to. Vážně jsem se nejdřív bála, že jsem se nechala
ovlivnit svými hodnotami, ale teď vidím, že se mi podařilo odložit je stranou
a že jsem dokázala pomoci klientce zamyslet se nad svými problémy a najít vlastní
řešení. Myslím, že jsem to zvládla dobře...“

John: „Hm, chápu, že to může být jeden způsob, jak se na to dívat, ale čí pohled je
tu ten opravdu důležitý? Všichni si přejeme, aby naši klienti naplňovali své ambice,
ale jsou to oni, kdo pak musí žít s důsledky svých rozhodnutí. Mluvili jste spolu
o tom, jak se budou cítit její rodiče, pokud se rozhodne pro stavebnictví? Mohlo by
ji to nějak ohrozit? “
Rachel: „Ještě jim o své volbě neřekla. Ptala jsem se, jestli si myslí, že bude
k svatbě přinucena, a řekla, že ne. Takže jsem nemusela mít obavy o její bezpečnost. Vedly jsme dlouhý rozhovor o tom, jaký by měla zvolit postup. Probíraly jsme
její možnosti. Řekla mi, že se zkusí soustředit na hrdost, kterou by mohli její rodiče
cítit, až by je vzala na projížďku po silnici, kterou pomohla postavit. Mohla by jim
tak dokázat, jak je její práce důležitá a kolik lidí z ní může mít užitek. Také řekla,
že to neznamená, že se nechce vdát vůbec – prostě jen ne teď! Byla docela nervózní,
ale sepsaly jsme spolu nějaké strategie. Dá mi vědět, jak se to bude dále vyvíjet.“
John: „Takže to nevypadá na nějakou katastrofu. Jak ses nakonec rozhodla s klientkou pracovat? “

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Jaké principy byly zřejmé v přístupu, který Rachel zaujala při práci
se svou klientkou?
▪▪Chovala se eticky?
Rachel: „Uvědomila jsem si, že jí dokážu pomoct při překonání překážek, které jí
bránily v rozhodnutí o dalším postupu. Není na mně dělat rozhodnutí za ni, ale můžu
jí poskytnout oporu při prozkoumávání možností, překonávání obav a hledání správné
cesty. Nebude to pro ni snadné, ale věřím, že díky našemu rozhovoru bude lépe připravená vyrovnat se s přáními a sny svých rodičů. Má před sebou mnoho složitých rozhodnutí, alespoň si teď však lépe uvědomuje, jaké důsledky z nich mohou plynout.“
John: „Hm, přijde mi, že jsi nakonec opravdu jednala v jejím nejlepším zájmu.
Jak se cítíš, když sis teď o tom mohla promluvit?“
34

Analýza

Tento rozhovor upozorňuje na několik otázek týkajících se etické praxe
a reflexe. První, čeho je třeba si všimnout, je reflektivní praxe. Filosof a myslitel
v oblasti učení Donald Schön (1983) tvrdí, že poradci vylepšují svoji práci díky tomu, že přemýšlí „v průběhu procesu“ a „zpětně reflektují proces“.
V této případové studii se Rachel rozhodla uvažovat o praxi tím, že si vybrala
kolegu ze své profese, vyjádřila před ním své pochybnosti a hledala ujištění
o správnosti svého postupu. Johnova podpora se pro Rachel stala učícím se
momentem, který jí pomohl popsat a upevnit její profesní praxi. V tomto příběhu se též objevilo několik etických problémů. Ve Velké Británii má Institut
pro kariérový rozvoj jasně definovaný etický kodex, který nabízí rámec pro
analýzu této případové studie.

Více informací

naleznete v článku

Teorie, které podporují
reflexi.

Kariéroví poradci mají povinnost pečovat o své klienty. Rachel měla podezření, že její klientce může hrozit sňatek z donucení. Přestože je to v mnoha
zemích protizákonné, stává se, že jsou mladí lidé donuceni k sňatku proti
svým přáním. Rachelina primární starost byla o to, aby její klientka nebyla
v tomto směru ohrožena. Ve chvíli, kdy se ujistila, že toto nebezpečí nehrozí,
cítila, že může s klientkou začít probírat další záležitosti.
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JÁ A MOJE OKOLÍ
Poradci by vždy měli podporovat klienty, aby se stali těmi, kdo činí rozhodnutí, a aby ve svém rozhodování měli samostatnost. Tento princip je do
jisté míry založen na práci Juliana Rottera (1966), který popsal teorii „centra
kontroly“ – míry, do jaké člověk cítí, že má kontrolu nad tím, co se děje v jeho
životě. Přestože byla Rachel osobně velmi znepokojena tlakem vyvíjeným vůči
klientce jejími rodiči, pracovala s ní na nalezení smířlivého řešení, protože
právě to bylo v klientčině nejlepším zájmu. Také se ujistila, že si klientka uvědomuje možné důsledky svých rozhodnutí tak, aby mohla provést poučenou volbu.
Řídím
svůj život

Ostatní řídí
můj život
vnitřní

vnější
Centrum
kontroly

Poradci by měli pracovat na odstraňování překážek plynoucích z předsudků,
stereotypizace a diskriminace. Princip rovného přístupu vyvolal v Rachel zmatek a vnitřní rozpor. Chtěla respektovat zázemí své klientky a kulturu, ze které
pochází. Zároveň však do své praxe promítala svou osobní předpojatost, když
posuzovala klientčiny rodiče jako překážku v ambicích své klientky. Princip
nestrannosti se tak zde ocitl v ohrožení. Rachel byla v pokušení prosazovat
cestu založenou na vlastních pocitech a preferencích místo toho, aby klientce
poskytla poradenství, které by bylo v jejím nejlepším zájmu. V důsledku by tak
v klientčině životě pouze nahradila jeden silný vliv jiným.
Rachel nakonec díky svému profesionálnímu přístupu dokázala s klientkou
pracovat etickým způsobem. Uvědomila se, že jejím úkolem je být klientce
oporou v tom, aby se se svými problémy dokázala vypořádat sama. Nalezly spolu několik různých možných řešení, a přestože byla klientka nervózní,
podporovala ji Rachel v tom, aby se rozhodovala samostatně. Klientka si tak
mohla plně uvědomit možné důsledky svých rozhodnutí a Rachel se vyvarovala promítnutí svých vlastních preferencí do poradenské praxe.
Odkazy a tipy na další čtení :
Career Development Institute. (2018) Code of Ethics. Stourbridge: CDI.
Rotter, J. (1966) Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement.
Psychological Monographs: General and Applied. 80(1), 1–28.
Schön, D. (1983) The Reflective Practitioner. How professionals think in action. London:
Temple Smith.
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Jak zohlednit
mnohovrstevnatost života
v kariérovém poradenství
Elisabeth Graungaard
Druhou kapitolu začínáme u každodenní poradenské práce s dětmi. Ukážeme si, jak při rozhodování podpořit děti s všestranným nadáním i ty, co
se zdají být bez zájmu. Nabídneme i tipy na netradiční nástroje pro vedení poradenského rozhovoru. A protože rodina hraje při rozhodování
o dalším profesním směřování významnou roli, podíváme se na to, jak najít
společnou řeč s rodiči našich žáků a podpořit je v průběhu celého procesu
kariérového rozhodování. A proč je dobré nebýt na kariérové poradenství
na škole či v organizaci jako poradce sám? Závěr kapitoly věnujeme tématu
spolupráce s našimi kolegy a tomu, jak ji posílit.

Abychom pomohli mladým lidem vypořádat se s jejich problémy, využíváme v každodenní poradenské praxi různorodých přístupů a technik. Nejčastěji používaným nástrojem je klasický rozhovor, který ale plně nezohledňuje
veškeré okolnosti, souvislosti a vztahy ovlivňující proces plánování kariéry.
V tomto článku si blíže představíme praktické použití metod konstruktivistického mapování, které nám mohou pomoci složitost života v našem
přístupu zohlednit. Tyto metody lze použít jak při individuálním poradenství, tak v rámci workshopu pro celou třídu a následné práci ve skupinách
s asistencí kariérového poradce.

Představení mapovacích aktivit

Mapování je společná práce. Poradce přispívá k vytváření struktury mapy
kladením otázek, jež pomáhají mladému člověku definovat význam, který pro
něj mají osoby a okolnosti v jeho okolí. Klient je vyzván k tomu, aby při tvorbě
mapy kreslil, používal symboly, metafory, obrázky nebo aby zapisoval slova
či krátké věty. Hlavním cílem je vytvořit graficky ztvárněnou mapu toho, co
mladý člověk považuje ve svém životě za významné, a zakreslit případné vztahy mezi jednotlivými prvky této mapy. Pro zaznamenání různých typů těchto
vztahů lze použít odlišné barvy. Poradce v tomto procesu pomáhá kladením
vhodných otázek, kreativním a otevřeným přístupem, případně i nabídkou
pomoci při samotné tvorbě, je-li to potřeba. Všechny mapovací aktivity jsou
doprovázeny společným rozhovorem – jedna činnost tak podporuje druhou.
Mapování, v němž se prolínají tři způsoby komunikace – mluvení, psaní
a vizualizace, pomáhá jak poradci, tak klientovi přikládat význam věcem
a jevům. Díky mapování životního prostoru může poradce nahlédnout do
světa druhého člověka a lépe pochopit význam životních zkušeností a ostatních faktorů tak, jak jsou druhou osobou vnímány.
Mapování je skvělým způsobem, jak se pomocí řízené spolupráce zaměřit
na řešení problémů klienta i na jeho další rozvoj. Tato metoda může pomoci
klientovi i poradci si komplexní situaci snadněji představit a odhalit, jak jsou
spolu jednotlivé prvky životního prostoru provázané. Mapování přináší do
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proměnlivého a složitého světa prvek srozumitelnosti vytvořením dočasné
struktury obtížné situace nebo rozhodnutí, s nimiž se mladý člověk potýká.
Mapa samotná pak poslouží také jako fyzický záznam poradenského setkání.
V následujícím odstavci popisuje Vance Peavy vlastní mapovací metody ze
svého konstruktivistického pohledu.

Externalizovaný problém
musíme i pojmenovat

a být konkrétní. Např.

výrok žáka, který říká:
„Jsem hloupý...,“ se po

externalizaci změní na:
„Můj problém je, že mi
nejde matematika.“

Vyzvěte žáka, ať si

představí, že problém,
o kterém jste spolu
mluvili, řeší jeho

kamarád. Zeptejte se ho,
co by mu poradil.

Mapování životního prostoru
„Pokud nakreslíme mapu situace, v níž se nacházíte, možná nám to oběma
usnadní její porozumění – co si o tomto nápadu myslíte? Pokud ten druhý s mapováním souhlasí, vezmu arch papíru a požádám klienta, aby si představil, že papír
symbolizuje jeho aktuální životní prostor. Nechám ho nakreslit kamkoliv na stránku malý kruh, který označíme jako „Já“. Potom začneme vytvářet mapu toho, co se
momentálně odehrává v jeho životě a o čem se domnívá, že nějak souvisí s problémem, který řeší… Někdy si předáváme tužku sem a tam, takže máme opravdu
pocit, že se jedná o společné dílo. Jindy toho většinu nebo dokonce vše nakreslí sám
klient a příležitostně je i většina kreslení na mně. Mapujeme zážitky, události, lidi,
vztahy, potřeby, překážky, možnosti a informace… používáme kresbu, obrázky,
symboly, slova a někdy i různé barvy pro označení významů.“ Peavy (1998)

Jak bude vypadat váš život, až své budoucnosti dosáhnete? Co musíte
udělat a naučit se, pokud se máte vydat za svou budoucností?

Mapování životního prostoru
		

Mapování problému a toho, co jej ovlivňuje
Jedním z úkolů konstruktivistického poradce je pomoci mladému člověku
uvědomit si, že on sám není problémem – problémem je problém. Problém
ovlivňuje člověka a člověk dokáže ovlivnit problém. Místo toho, aby mladý
člověk vnímal problém jako svou součást, která mu znemožňuje žít život podle svých představ, učí se jej externalizovat tím, že se na svou situaci podívá
z jiného úhlu pohledu.
Mapování budoucnosti
Při práci s mladými lidmi můžete zkusit následující postup:
1. Na papír nakreslete velký kruh a někam do něj umístěte sebe. Jak si představujete svou ideální budoucnost? Do kruhu představujícího váš životní
prostor (případně osobní svět) nakreslete nebo napište něco o této budoucnosti či budoucnostech. Máte-li několik různých představ ideální budoucnosti, která z nich vás aktuálně nejvíce láká?
2. Zamyslete se postupně nad následujícími otázkami a všechny své nápady
zaznamenejte či zakreslete do svého životního prostoru: Kdo jsou nejdůležitější lidé ve vašem životě, kteří vám mohou pomoci dosáhnout vaší budoucnosti? Jaké zásadní kroky musíte udělat směrem k vaší budoucnosti?
Co vám podle vás může bránit posunout se na cestě ke své budoucnosti?
40

Mapa vytvořená klientem během poradenského setkání
Sociodynamické poradenství. Konstruktivistická perspektiva
(Sociodynamic Counselling. A Constructivist Perspective)
http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/maps_Visualisations7.html
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Nástroje interkulturního poradenství
Použití Peavyho mapovacích aktivit při práci s mladými lidmi s omezenou
slovní zásobou je dobrým způsobem, jak se vyhnout potížím s hledáním těch
správných slov. Dalším postupem dobře uplatnitelným v interkulturním poradenství je použití fotografií – požádejte své klienty, aby mobilním telefonem
zachytili svůj život ve škole, při práci, brigádě nebo jiných volnočasových aktivitách. Tyto fotky, stejně jako třeba karty s obrázky, pak usnadní vaši komunikaci.

Validační diagram (validationgram)

Validační diagram, vyvinutý japonským psychologem Ishu Ishiyamou, je na
poradenských konzultacích užitečným nástrojem pro porozumění klientovu
světu významů, pocitů i hodnot a pro pochopení, jak je tento svět dále ovlivňován klíčovými životními událostmi a změnami. Poskytuje nám jednoduchý komunikační nástroj pro ujasnění informací o tom, čemu mladí uprchlíci
a migranti přikládají hodnotu a důležitost. Odkud pochází jejich rodina? Kolik lidí hraje důležitou roli v jejich životě? Kde se mladý člověk angažuje? Jak
vypadá jeho každodenní život? Co je pro něj nejdůležitější? Která místa pro
něj mají velký význam?

Validační mapování můžeme využít jako:
▪▪užitečnou aktivitu v určité fázi poradenství
▪▪domácí úkol zaměřený na sebereflexi
▪▪samostatnou práci před poradenskou konzultací
▪▪běžnou součást poradenské konzultace
▪▪průběžný projekt, zahrnující více setkání
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Tip na aktivitu:
Zaznamenejte do diagramu, co je pro vás v následujících čtyřech oblastech
osobně důležité (to nejdůležitější, umístěte co nejblíže středu):
a) vztahy (např. lidé a zvířata, živí i zesnulí),
b) věci (materiální i symbolické, osobní vlastnictví),
c) místa,
d) činnosti.
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První „kolo“, při kterém mladý člověk hrubě zmapuje své zdroje, většinou
zabere zhruba 10 až 20 minut. Doporučuje se, aby poradce do mapování nezasahoval. Mladý člověk by měl mít při vytváření mapy co největší volnost
a kontrolu. Pokud však cítí, že se zasekl, nerozumí zadání nebo neví, jak postupovat, může mu poradce pomoci vysvětlením konceptu a poskytnutím
příkladů. Vytvoření kompletního validačního diagramu může zabrat několik
setkání. Místo toho, abyste se snažili v průběhu jediné konzultace obsáhnout
všechny okruhy, můžete se zkusit zaměřit jen na jeden z nich a věnovat s ním
souvisejícím tématům celé setkání. Jak se u mladého člověka bude rozvíjet
jeho sebeuvědomění a jak se jeho život bude dále měnit, nechte ho vracet se
k dříve dokončenému validačnímu diagramu a provádět v něm změny.

i

narůstající
důležitost

c
Vě

Vz
ta
hy

Mladý člověk zde mapuje zdroje svých hodnot ve čtyřech sférách: vztahy,
činnosti, věci a místa.

Začít můžete kdekoliv a mezi oblastmi klidně v průběhu vyplňování přeskakujte tak, jak vám budou přicházet nápady. Zaznamenejte tolik věcí, kolik chcete, provádět změny nebo přidávat další položky můžete i později.
K zápisu lze využít i prostor vně největšího kruhu. Svým poznámkám musíte
rozumět hlavně vy a vůbec nevadí, pokud pro záznam využijte pouze symboly
nebo iniciály. To, jestli na vás něco z toho, co jste si zapsali, působí pozitivně
či negativně můžete označit třeba plusem nebo mínusem – pokud vás něco
ovlivňuje jak pozitivně, tak negativně, lze použít například „+/-“. Objeví-li se
vám v diagramu body, o kterých si myslíte, že jejich význam v budoucnosti
vzroste, označte tento předpokládaný posun do středu šipkou směřující k jejich budoucímu umístění.

Proces po ukončení mapování
Po vyplnění diagramu vyzvěte žáky k přemýšlení o tom, jaký osobní význam
pro ně jednotlivá témata mají, jak se cítili a co je napadalo v průběhu mapovací aktivity. Také mohou spolu s poradcem prozkoumávat, jak se určitá událost
promítla do podoby diagramu.
Žáci mohou s dalšími tématy či změnami svého diagramu přicházet i s časovým odstupem. Poradce by měl takovéto úpravy podporovat a vítat, protože
signalizují nový úhel pohledu v klientově sebereflexi a prozkoumávání jeho světa.
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Pokud se však mladý člověk necítí při malování komfortně, může poradce pro
mapování použít i jinou než vizuální metodu.
Konstruktivismus v kontextu učení je teorie, která říká, že si lidé vytváří
vlastní porozumění a znalost světa kolem sebe díky tomu, jak jej zažívají a jak
posléze tyto konkrétní zážitky a zkušenosti reflektují. Učení je zde považováno za aktivní, nikoliv pasivní proces.
Jak se dítě učí mluvit, chodit nebo jezdit na kole? Vysvětlují mu rodiče,
co má dělat? Nebo se dítě učí zkoušením a prozkoumáváním? Většina poradenských setkání je postavena na verbálních interakcích – konverzacích nebo
rozhovorech, kdy jedinec pasivně přijímá informace a odpovídá. Jak můžeme
mladé lidi posunout do aktivní role, aby se sami podíleli na hledání a vytváření
smyslu věcí na základě jejich životních zkušeností?
Hlavním smyslem konstruktivistického poradenství je zapojení jedince do aktivního procesu. Konstruktivistický poradce vyzývá druhou osobu
k tomu, aby vytvářela (konstruovala) smysl a znalost okolního světa tak, že
bude zakreslovat různé faktory, které ji či její životní situaci ovlivňují. Právě
díky důrazu na kreslící činnosti a aktivní zapojení je konstruktivistický přistup vhodný při práci s mládeží. Poradenství jim tak pomůže zaměřit se na
jejich aktuální životní situaci, zamyslet se nad různými možnostmi a vypořádat se s problémy. Díky rozšiřování vlastních obzorů se pak mohou mladí lidé
na plánování své kariéry podívat z nových úhlů pohledu. Vance Peavy mluví
o svém konstruktivistickém přístupu v poradenství jako o spoluvytvářeném
konstruktivistickém přístupu (v originále co-constructivist approach). Myslí
tím skutečnost, že obě strany – poradce i klient – jsou po celou dobu aktivní
a zásadním způsobem se na realizovaných aktivitách podílejí.

Odkazy a tipy na další čtení:
Ishiyama, F. I. (2007). Use of Validationgram in Counselling: Exploring Sources of Self-Validation and Impact of Personal Transition. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy, 29(2).
Dostupné z:
https://cjc-rcc.ucalgary.ca/article/view/58524
Peavy, R. V. (1998) Sociodynamic counselling: A constructivist perspective. Trafford
Dostupné z: http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/index.html
v češtině vydalo Centrum Euroguidance, dostupné z:
https://www.euroguidance.cz/publikace/sociodynamicke-porad..pdf
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Jak si vybrat školu?
Helena Košťálová
Kariérové poradenství a vzdělávání pokrývá celou škálu aktivit s cílem usnadnit klientům celoživotní kariérní cestu (mnoho z nich je ostatně popsáno v této
knize). A ačkoli jsme si vědomi, že naši profesní dráhu takřka neustále provází
rozvoj a změny, čas od času se nevyhneme zásadním krokům. Například když
mladí lidé dosáhnou určitého vzdělávacího stupně a musí se rozhodnout pro
svoji první profesní specializaci. Týká se to obvykle teenagerů, kteří stojí na křižovatce mezi všeobecným a odborným vzděláváním. A i když se na tuto událost
dopředu připravují, občas se, s blížícím se termínem, cítí zaskočeni a neschopni
se rozhodnout.
Kde se berou sympatie daného žáka k studijnímu oboru, je záležitost čistě subjektivní. Jak upozorňují postmoderní teorie (Savickas, 2011; Dik, Duffy, 2012;
Young, Collin, 2004), souvisí to s hledáním smyslu a užitečnosti; cíli, kontextem
či vnímáním vlastní identity. Občas taková sympatie vyklíčí z koníčku, kterému
se dítě dlouhodobě věnuje. Jak ale pomoci dítěti, které žádný zjevný (a pro volbu
kariéry „užitečný“) zájem nemá? Také se občas potkáváte s takovými dětmi? Někdy jde o děti, kterým se nedostalo podpory v jejich zaměření. Mohou to ale být
i děti obdařené, které prostě mají talent na mnoho činností (a mnoho jich také
vyzkoušely). Přesto žádná z nich nenabízí přímou linku do pracovního světa.

Pomohly vám při výběru
vaší odbornosti zájmy,
nebo jste šel/šla jinou
cestou?

Třeba Klára, 17letá studentka všeobecného gymnázia, přemýšlí, jakou univerzitu si zvolit. Od dětství kreslí, dosahuje úspěchů na soutěžích, ale vnímá to pouze
jako relaxaci. Ráda a dobře vaří, ovšem, jak sama říká, „živit by se tím rozhodně
nechtěla“. Na klavír hraje „dost dobře, ale na uměleckou školu to nestačí“ a zbytek času
tráví s kamarády nebo na tenisovém kurtu, „…ale Serena Williamsová už ze mě
nebude…“. Je chytrá, komunikativní, ve škole ji baví jak humanitní předměty, tak
přírodovědné. „V podstatě mi jde všechno, na co sáhnu, problém je, že už si budu muset
brzy vybrat a že nevím, co doopravdy chci.“
Nebo Damian, který přichází na konzultaci se slovy: „Já vím, že mám na to jít na
univerzitu, můžu se taky vyučit nějakému řemeslu, můžu cestovat… nejhorší na tom
je, že můžu cokoli…“
To Karel je žák, u kterého jste ani nepostřehli, zda ve škole je, či není. V žádném
předmětu ani nevyniká, ani nemá výrazné problémy. „Slušný kluk,“ říkají o něm
učitelé. Na otázku, co ho baví, odpovídá: „Nevím… ani nic… hraju hry na počítači.“
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Po dalším rozhovoru si vzpomene: „Už rok sbírám víčka od plechovek… Proč? To
nevím. Už jich mám 135 a brzo je asi vyhodím…“
Když se řekne

„nevyhraněné děti“,

kterého svého žáka si

vybavíte? A jak se vám
s ním pracuje?

Někdy se jim říká „nevyhraněné děti“. Zatímco spolužáci sklízí všeobecnou
chválu za to, že vědí, co chtějí, „ten to má srovnané, už od 12 let má jasno, že chce být
truhlářem,“ nevyhraněné děti se často stydí za to, že stále tápou. A tak se raději
uzavírají před okolím, odmítají na téma kariéra komunikovat, nebo předstírají, že
už si také svůj obor vybraly, jen aby nemusely čelit tomu tlaku: „Tak co, už víš, na
jakou školu?“

Jenže, co když můj tatínek neřídí firmu?
Marek si nejprve vytvořil představy a ty pak konfrontoval s praxí. Zprostředkovat (nebo alespoň doporučit) kontakt s realitou je důležitá součást poradenské
práce. Neméně důležité je však pomoci žákům a studentům si nějaké představy
vytvářet, rozvíjet a rozšiřovat. 100% účinný postup, jak pracovat s nevyhraněnými
dětmi asi neexistuje, v tomto článku nabízíme několik tipů do vaší praxe inspirovaných diskusí z tzv. výzkumných kruhů, které byly součástí výzkumu našeho
projektového týmu:

#1 Vykročit z bubliny

Častá rada, jak si zvolit odbornou školu, zní: Sepište si seznam oborů, které
vás zajímají. Většina lidí (dětí i jejich rodičů) ve skutečnosti ale mnoho oborů
nezná. Obvykle si vzpomeneme na to, kde pracují lidé z našeho okolí, nebo co
jsme viděli ve filmu. Rolí poradce je pomoci dětem vykročit z jejich sociální
bubliny a ukázat celou šíři možností. Vzhledem k tomu, že takřka každým
dnem vznikají nové profese, je jejich výčet v podstatě nekonečný a každý z nás
může být tvůrcem.

tip:
Pracujete-li s mladými lidmi, zkuste s nimi hru na asociace. Podnětem mohou být jakákoli slova, i náhodně vybraná – třeba podle oblíbené metody čísel a stránek knihy, nebo z online generátoru slov (existuje celá řada aplikací
zdarma). Žáci pak mohou ve skupinách vymýšlet k jednotlivým slovům co
největší počet povolání. V dalších fázích pak můžete tato povolání logicky třídit, hledat souvislosti a diskutovat o tom, jaké studium by pro taková povolání
mohlo být vhodné.

#2 Není „správné volby“
Jedním z řešení, jak ven z patové situace, je experimentovat v praxi. Například Marek. Pro svoji všestrannost také nastoupil na elitní všeobecné gymnázium.
Sám ale záhy zjistil, že ho „nebaví se šprtat nějaké teorie“, a přesvědčil rodiče, aby
směl přestoupit na střední elektrotechnickou školu. Po dvou letech studia zjistil,
že „škola je to sice praktická, ale zase mě vůbec nebaví ten obor“. V době, kdy začal
přemýšlet o třetí změně střední školy, dostal nabídku svého otce, aby se více zapojil
do práce v rodinné firmě. Marek si vyzkoušel všechny pozice, od dělnických po
manažerské, a tak dokázal jasně formulovat, co mu vyhovuje, co ne a proč. Díky
tomu nalezl důvod, proč současnou školu dokončit a jakou formu studia volit do
budoucna. Praktická zkušenost, a to jakákoli, je totiž nenahraditelná.
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Respektive, není jediné správné volby. Každý z nás v minulosti měl (a v budoucnu ještě bude mít) možnost volby z více možností. Mohou se nám zdát
všechny hodně lákavé, přičemž žádná není bezchybná. A to je právě kouzlo života. Životní (a kariérní) spokojenost není závislá na jediném zásadním kroku.
Budujeme si ji postupně, krok po kroku, je za tím hodně úsilí i příležitostí měnit
situaci ve svůj prospěch.
Nevyhraněné děti jsou někdy příliš zaměřené na hledání správné volby: „Řekněte mi, na co se hodím… která škola je pro mě ta pravá…“ Školní prostředí (a důraz
na přijímací zkoušky) tento tlak může ještě umocňovat. A ve stresu neděláme
vždy dobrá rozhodnutí. Někdy stačí mladé lidi uklidnit tím, že škola, kterou hledají, by je měla také bavit. A že takových je určitě mnohem více, než jedna jediná.
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tip:
Zajímavá aktivita pro žáky se jmenuje Tři životy. V rámci běžné výuky
(např. psaní esejí) nebo poradenské konzultace můžete žáky požádat, aby si
představili a dopodrobna popsali svoji představu budoucnosti (já za 20 let) –
tj. kde pracují, kde žijí, co jim dělá radost atd. Potom jim dejte stejné zadání
s tím, že se ale musí jednat o jiný život (já za 20 let – jiná alternativa). Nakonec
je nechte vymyslet ještě třetí variantu a v závěru můžete diskutovat o tom,
který z životů jim nakonec připadá lákavější, který pravděpodobnější, co je na
procesu bavilo atd.

#3 Plánování naruby

Ačkoli řada mladých lidí říká „vůbec nevím, co chci“, ve skutečnosti všichni
nějakou obecnou představu mají, i když je mlhavá. A mají také názor na to,
který obor je neláká, jen to ještě neumí zformulovat. Když se zdá, že nepomáhá
to pozitivní, můžeme to zkusit s negativním – co žák nechce. Někdy se stačí
intuitivně zeptat: „Takže je ti to úplně jedno? Třeba na dopravní?“ A už slyšíte
vodopád slov: „Ježíš, to ne, já nesnáším auta… vlastně nesnáším stroje a všechno, co
nějak souvisí s motorem, vadí mi, jak smrdí olej… ani nic, kde se pracuje s kovem, to
mi je nepříjemný…“ Najednou máte dost informací, na kterých se dá stavět, stačí
klást další otázky.

tip:
V procesu rozhodování často pomůže i tak obyčejná věc, jako sepsat myšlenky
na papír. Rozdejte žákům malé prázdné kartičky nebo nastříhané papírky. Požádejte je, ať na ně zapíší obory či témata, která je nelákají tak, aby byl vždy jeden
obor na jedné kartičce. Na aktivitu jim dopřejte dostatek času a povzbuzujte je,
aby byl seznam co nejdelší. Poté jim řekněte, aby si zkusili ke každé kartičce zapsat důvod – proč mě to neláká (popř. co mi na tom vadí). V následujícím kroku
je nechte kartičky třídit a hledat souvislosti (např. na jedné hromádce budou
všechny obory, které souvisí s motory) a nechte je, aby si svoji „mapu“ představili
ve dvojicích. Závěrem téma obraťte a požádejte žáky, aby si (když už mají jasno
v tom, co nechtějí) sepsali, co všechno by je zajímalo. Pokud je předchozí fáze
negativního plánováni i tak příliš neposunula, nabídněte jim nějaký seznam,
který jim rozšíří představu (např. národní soustava kvalifikací, infoabsolvent.cz
apod). Upozorněte žáky na to, že cílem není vybrat jeden „vítězný“ obor, ale dát
dohromady seznam oblastí k dalšímu prozkoumávání.

#4 Povolání neznámé

Svět práce se mění. Scrum master, floormanager, UX designer, operátor dronů, datový horník, online učitel, influencer, městský zemědělec… stále přibývá
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profesí, které by si před pár lety nedokázali představit ani autoři sci-fi. Než
dnešní žáci dokončí střední či vysokou školu, leccos může být jinak.
Pokud nevyhraněné děti nemají konkrétní představu svého budoucího povolání, vůbec to nevadí. V jejich věku jde především o výběr návazné školy, tedy
zaměření na oblast (téma). V jaké profesi tuto expertizu uplatní, ukáže budoucnost (a jejich chuť do dalšího vzdělávání).

tip:
Zkuste se více ptát: „O čem se chceš dovědět více? Jaké téma tě láká k prozkoumání?“ atd. Diskusi můžete ale vést i nad nějakým zážitkem (např. školní exkurze
nebo zhlédnutý film). Přestože všichni účastníci objektivně viděli to samé, každý z toho má jiné subjektivní dojmy a v každém to může vyvolat jiný druh
zvědavosti. I u filmu či románu se tedy můžete ptát: „Jaké téma tě z filmu nejvíce
zaujalo? Kdyby měl být druhý díl, na co by se měli autoři soustředit?“ Každý zážitek
může mít neplánovaný efekt a vyvolat zájem o další studium.

#5 Každý má svou vlastní cestu

Ustát si vlastní jedinečnost a současně obstát v kolektivu není snadné. Zatímco ve školním prostředí se setkáváme se vzájemným srovnáváním a hledáním
chyb (výsledky testů, známkování, ten umí něco, co já ne…), při hledání spokojené kariérní cesty je důležité zaměřit se spíš na to, v čem jsem dobrý a jak to
rozvíjet, než co mi nejde.
Pokuste se při práci s žáky držet rovnováhu mezi srovnáváním a originalitou,
vytvářejte ve školním kolektivu příležitosti, kdy děti spíše spolupracují, či úkoly,
ve kterých se originalita cení. Nevyhraněné děti se budou cítit lépe, když si uvědomí, že jejich všestrannost bývá v některých situacích výhodou, a časem samy
zjistí, kde by ji mohly uplatnit.

tip:
Upravit lze i známé dětské hry. Také máte pocit, že většina z nich vybízí
k soutěži, aby „to děti bavilo“? Třeba oblíbená hra, kdy 10 dětí běhá kolem 9
židlí, hraje hudba, a když skončí, děti se poperou o židle a ten nejpomalejší
vypadne. Postupně židlí ubývá, dětí ve hře také. A ti, co vypadli, jen přihlíží,
jak se ostatní baví. Šlo by to i jinak. 10 dětí, 9 židlí, když přestane hrát hudba,
všech 10 dětí hledá způsob, jak si sednout (pravděpodobně 2 na jednu židli). Hra pokračuje, židlí postupně ubývá, všechny děti jsou stále ve hře. Čím
méně židlí, tím více vynalézavosti, originality a kooperace je potřeba zapojit.
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#6 Pracujte se sebehodnocením

Aby byl výběr školy promyšlený, je potřeba porovnat, zda je v souladu
s osobností žáka. A poznat sám sebe jen na základě psychometrických testů
či zpětné vazby prostě nestačí. Je potřeba, aby žáci znali sebe sama a vycházeli přitom z vnějších i vnitřních zdrojů. Proto je vhodné zařazovat do
práce s žáky tzv. kvalitativní sebehodnocení (kdy žáci svými slovy hodnotí
situaci, posuzují vlastní posun, porovnávají své výkony z minulosti a vyvozují
plány do budoucna). Jak Savickas (2011) dokládá, kvalitativní hodnocení je
holistické, integruje studijní (či pracovní) život s osobním a využívá nejen
racionální a měřitelné poznatky, ale i intuici, subjektivní názor a emoce.
Na rozdíl od běžných testů, které v nás vyvolávají dojem jakési danosti –
oznámení, jací jsme; kvalitativní hodnocení, které si žák spolutvoří, vnáší
do procesu důležité souvislosti z jeho života, přispívá k aktivizaci a posiluje
zvídavost. V neposlední řadě přispívá k tomu, že žáci lépe chápou souvislosti
mezi učením a budoucí kariérou. Výstupy si žák porovnává, třídí, pojmenovává. Nezapomínejme, že u kvalitativního hodnocení není „správné odpovědi“, děti budou potřebovat naši podporu, aby dokázaly najít vlastní významy
relevantní pro jejich život.

tip:
Když s žáky hodnotíte nějakou událost nebo probíráte-li profesní budoucnost, zařazujte otevřené otázky či nedokončené věty. Mezi osvědčené
patří např.: „Kdybych měl/a milion eur, tak bych…“, „Kdybych mohl/a cokoli na
světě, pracoval/a bych jako…“, „Abych se posunul/a z A do B, musím udělat…“,
„Moje oblíbené rčení je… protože…“, „Můj oblíbený příběh z dětství je…“, „Na
X (např. exkurzi) mne zaujalo… protože… Kdybych mohla na X změnit jednu
věc, bylo by to…“

Odkazy a tipy na další čtení:
Busacca, L. A, Rehfuss M. C. (2017) Postmodern career counselling: A handbook of culture, context
and cases. Alexandria: American counselling association.
Dik, B. J:, Duffy, R. D. (2012) Make your job a calling: How the psychology of vocation canchange your
life at work. West Conshohocken: Templeton Press.
Moore, N., Clark, L., Neary, S., and Blake, H. (2020) Crucial impacts on career choices: A European
research project to understand the influences on young people’s choices in primary and secondary schools.
Derby: International Centre for Guidance Studies.
Savickas, M. L. (2011) Career counselling. Washington, DC: American psychological association.
Young, R. A, Collin, A. (2004) Introduction: Costructivism and social constuctionism in the
career field. Journal of voacational behaviour. 64(3), 373–388.
Wiking, M. (2019) The key to happiness: How to Find Purpose by Unlocking the Secrets of the
World's Happiest People. Penguin Books.
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Nebraňme se digitálním
technologiím
v kariérovém poradenství
Nicki Moore
Termín „digitální domorodec“ byl poprvé použit v roce 2001 (Prenzky
2001). Autor jím popisuje mladé lidi, kteří se narodili do světa překypujícího
digitálními technologiemi a nyní je se samozřejmostí používají při mnoha
různých činnostech – jednoduše se cítí být v digitálním světě jako doma. Dospělí jsou pak nazýváni „digitálními přistěhovalci“, protože svůj život musejí
v mnoha ohledech technologickému vzestupu přizpůsobovat. Tyto představy, často používané pro zdůraznění nutnosti soustavného profesního rozvoje
v oblasti používání digitálních technologií, posilují stereotypy, že všichni mladí lidé jsou sebevědomými uživateli technologií. Toto posilování stereotypů
zasahuje i do oblasti kariérového poradenství.
Paul Kirschner a Pedro De Bruyckere (2017) se rozhodli tyto stereotypy
blíže prozkoumat a zjistili, že neodpovídají realitě. Ve skutečnosti není určujícím prvkem pro schopnost nakládat s digitálními technologiemi věk, ale
majetkové poměry a příslušnost ke společenské třídě. Pokud automaticky
předpokládáme u mladého člověka digitální způsobilost, posilujeme tím nerovnost a bráníme sociální mobilitě. Pro tvůrce programů kariérového rozvoje
z toho vyplývá následující:

Víte, co se skrývá za

zkratkami - TLDR,

LMK, AFK, CWOT,
TIMTOWTDI,
B2W, PAW?

▪▪Poradci by nikdy neměli automaticky předpokládat, že mladý člověk
je zdatný v používání internetu pro vyhledávání kariérových informací.
▪▪Poradci by měli zahrnout do svých programů digitální kariérovou
gramotnost.
▪▪Poradci by měli podporovat a propagovat zahrnutí digitálních dovedností
do aktivit spojených s výzkumem a rozvojem kariérového poradenství.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Děláte si dopředu závěry o tom, do jaké míry mladí lidé ovládají
digitální technologie?
▪▪Jak toto přesvědčení ovlivňuje vaši práci?
▪▪Zahrnujete do své výuky i digitální dovednosti pro rozvoj kariéry?
▪▪Jaké příležitosti to nabízí?
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Jaké by to pro vás bylo
psát dopis na stroji,

zajít si pro informace

do knihovny nebo najít
cestu bez navigace?

Je jasné, že poradce by jen těžko mohl někoho podporovat v použití nových
dovedností, kdyby ty jeho vlastní nebyly na dostatečně dobré úrovni. Není
tedy žádnou novinkou, že kariéroví poradci musí pracovat na rozvíjení svých
digitálních dovedností. Výzkum ve Velké Británii (Moore a Czerwinska
2019) prokázal, že i když je použití digitálních technologií mezi poradci poměrně rozšířené, závisí často na osobním nasazení a přístupu konkrétního
jedince či organizace, místo toho aby bylo součástí ucelené koncepce. Mluví-li
se o použití technologií v kariérovém poradenství, často se tím automaticky
myslí „nové způsoby práce s klienty“ – to ale rozhodně nevykresluje celý
obraz. Výzkum ukázal, že poradci používají technologie nejen v rámci aktivit
s klienty, ale i pro lepší zvládání administrativních činností. Je mnoho případů,
kdy se dobré IT dovednosti mohou velice hodit: práce s tabulkami, zvládnutí pokročilejších funkcí v textových editorech a možnost lepší spolupráce
s ostatními, včetně sdíleného přístupu k dokumentům v digitálních úložištích,
jako je například Google Drive. Zvládnutí a začlenění těchto přístupů pomáhá kariérovým poradcům udržovat se v obraze a pracovat efektivně.
Výzkum uskutečněný Nicky Moore a dalšími (2020) zjistil, v kterých oblastech mají poradci největší nedostatky v použití technologií. Jsou mezi nimi
například schopnost tvorby informačních materiálů s použitím infografiky

a videa, používání digitálních aplikací při výuce a použití sociálních sítí jako
alternativy k životopisům nebo při hledání práce. Mnohé z těchto aktivit se
však dnes již staly základní výbavou pro poskytování kvalitního poradenství.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Jak byste ohodnotili své vlastní digitální dovednosti?
▪▪Upozornil vás předchozí text na nějaké mezery ve vašich dovednostech?
▪▪Jak můžete své digitální dovednosti zlepšit?
Výzkum dále odhalil, že poradci se rádi učí novým digitálním dovednostem
a preferují různý způsob jejich osvojování. Jako nejvýznamnější se ukázala
spolupráce s digitálně gramotnějšími kolegy, kteří jsou svou velkorysostí
a trpělivostí účinnou podporou kolegům při získávání způsobilosti a sebedůvěry v používání nových technologií.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Máte digitální dovednosti, které byste mohli sdílet s druhými?
▪▪Jak byste mohli propagovat potřebu rozvíjet digitální zdatnosti mezi
vašimi kolegy?
Ve chvíli, kdy se poradci naučí sami používat nové technologie, mohou díky
nim začít inovovat postupy při práci s klienty. Digitální technologie a aplikace
mohou obohatit následující oblasti mnoha různými způsoby:

Co by vás v této oblasti
mohli naučit vaši žáci?

Poskytování informací
Letáky a nejrůznější přehledy si přímo říkají o digitální obohacení infografikou, fotografiemi a webovými odkazy, díky nimž se mohou stát mnohem
přitažlivějšími. Do zpracování informačních materiálů je také možné zapojit
přímo mladé lidi, například formou projektů. Informace lze zprostředkovávat
i ve formě podcastů a videí. I to je jedna z cest, jak mladé lidi zaujmout
a motivovat k vyhledávání dalších informací. Také se mohou sami stát autory
digitálního obsahu – nechte je třeba vyzpovídat (a rozhovor zaznamenat) rodiče či zaměstnavatele.
Individuální poradenství a koučink
Kariérové poradenství často spoléhalo na setkání tváří v tvář, ale nová technologie webinářů nám dává příležitost pracovat s klienty i na dálku. Využití
těchto technologií s sebou přináší etická úskalí, jak zajistit bezpečí mladých
lidí. Ve chvíli, kdy jsou tato úskalí vyřešena, nám však mohou technologie
pomoci v interakci s širokou škálou klientů. Jednotlivá sezení mohou být do52
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konce nahrávána a následně poskytnuta klientům místo zápisu. To může být
obzvláště výhodné v případě klientů se zvláštními vzdělávacími potřebami.
Kariérové vzdělávání
Mnoho škol nabízí programy kariérového vzdělávání. Ty se ve většině
případů zaměřují na kariérové možnosti a rozhodování. Je však třeba vzít
v potaz i důležitost podpory digitálních dovedností pro rozvoj vlastní vzdělávací a profesní dráhy. V této oblasti mohou být kariéroví poradci velmi
kreativní a začlenit do vzdělávání množství aktivit, díky nimž se studenti
budou moci naučit, jak co nejlépe působit v online světě (například ve formě
online životopisu), kde se s nimi pravděpodobně budou i poprvé setkávat
jejich potenciální zaměstnavatelé. Dále je do výuky a poradenských aktivit
možné zahrnout například:
▪▪Porozumění pozitivním a negativním dopadům využívání online sítí
v přechodových obdobích našeho života.
▪▪Vytvoření osobního archivu digitálních materiálů, včetně užitečných
stránek a odkazů.
▪▪Rozvoj schopnosti komunikace v online prostoru a zlepšení psaného
projevu, včetně zvládnutí formálního stylu při psaní emailů.
▪▪Zvládnutí technologie webinářů pro účely vedení náborů a výběrových
řízení.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Jaké příležitosti, které digitální technologie a aplikace nabízejí, můžete
využít k dalšímu rozvoji vaší poradenské praxe?
▪▪Jaké příležitosti pro rozvoj digitálních dovedností u mladých lidí se
nabízejí v rámci vaší výuky či poradenské práce?
Odkazy a tipy na další čtení:
Hooley, T. (2012) How the internet changed career: framing the relationship between career
development and online technologies. Journal of the National Institute for Career Education and
Counselling (NICEC). 29, 3–12.
Kirschner, P. A. and De Bruyckere, P. (2017) ‘The myths of the digital native and the multitasker’.
Teaching and Teacher Education. 67(1), 135–142.
Moore, N. & Czerwinska, K. (2019) 'Understanding the use of digital technology in the career development sector'. Derby: University of Derby.
Moore, N., Clark, L., Neary, S., and Blake, H. (2020) Crucial impacts on career choices: A European
research project to understand the influences on young people’s choices in primary and secondary schools.
Derby: International Centre for Guidance Studies.
Prensky, M. (2001) ‘Digital natives, digital immigrants’. On the Horizon. 9(5), 1–6. Dostupné z:
www.bit.ly/2EXaGe5
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Jak zapojit rodiče do kariérového
rozhodování jejich dětí
Lewis Clark, Hannah Blake
Doporučení pro kariérové poradce

Často se mladých lidí ptáme na to, čím chtějí být nebo co chtějí dělat, až
vyrostou. Ačkoli tato otázka může sloužit k zahájení rozhovoru týkajícího
se profesních aspirací mladého člověka, nejedná se vždy o ten nejúčinnější
přístup, který lze použít. Tento článek nabízí kariérovým poradcům tipy pro
práci s mladými lidmi a poskytuje rady, o které se poradce může podělit
s rodiči, aby je více zapojil do kariérového rozhodování jejich dětí.

Když vás kontaktují

rodiče žáka, co bývá

jejich obvyklou otázkou?
Překvapila vás někdy
nějaká?

Mladí lidé vstupují na pracovní trh, který se zásadně liší od toho, na němž
se pohybovaly předchozí generace. Uprostřed čtvrté průmyslové revoluce (období, kdy prudký technologický pokrok přetváří náš způsob života a práce) již
nefunguje tradiční postup získat potřebné vzdělání a pak nastoupit do jednoho zaměstnání „na celý život“. Předpokládá se, že nové technologie budou
nadále proměňovat trh práce – pracovní pozice budou vznikat, měnit se
a zanikat, a mladí lidé tak budou v budoucnu nuceni stále se přizpůsobovat
aktuální situaci a získávat nové dovednosti.
Lze tedy tvrdit, že otázka „Čím chceš být/co chceš dělat, až vyrosteš?” nereflektuje různé přechodové kariérní cesty, kterými se budou muset někteří
mladí lidé vydat. Tato otázka tak zužuje jejich přemýšlení na jedno jasně
definované povolání místo toho, aby vzali v úvahu širší okruh potenciálních
kariérových příležitostí. Je obzvláště důležité, aby poradci zprostředkovali
informace o proměnlivosti světa práce i rodičům, protože náš výzkum ukázal, že to jsou právě oni, kdo má podle mladých lidí největší vliv na jejich
rozhodování o budoucím povolání. Rodiče jsou také nejčastějším zdrojem
kariérových rad (76 %), v těsném závěsu za nimi je pak internet a online
zdroje (71 %). Přestože je prokázáno, že role rodičů je při podpoře dětí během rozhodování o budoucí kariéře klíčová, náš výzkum ukázal, že mnoho
rodičů cítí, že k tomu nejsou dostatečně vybaveni. Zatímco 70 % dotazovaných rodičů nám sdělilo, že se snažili spolu se svými dětmi hledat potřebné
informace o povoláních, méně než 40 % se jich cítilo být připraveno zodpovědně je v rozhodování o budoucí kariéře podpořit.
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k ZAMYŠLENÍ
Z našeho projektového výzkumu vyplynulo, že žáci si aktivity v oblasti kariérového poradenství buď nepamatují, nebo si je nedávají příliš do souvislosti
s volbou kariéry.
▪▪Přemýšleli jste někdy o tom, jak to mají vaši žáci?
▪▪Víte, které aktivity považují za přínosné a které jim naopak nedávají smysl?
S ohledem na výsledky našeho výzkumu nabízíme několik alternativních
otázek, které mohou rodiče použít při povídání si s dětmi o jejich budoucí
kariéře. Doufáme, že tyto otázky pomohou rodičům lépe pochopit:
1. jak mladí lidé získávají informace týkající se volby povolání,
2. jak se ohledně této volby cítí,
3. jaké podpory se jim dosud dostalo a
4. jak mohou rodiče získat více informací, aby mohli své děti lépe podpořit.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Které z aktivit v oblasti kariérového poradenství na vaší škole
považujete za nejdůležitější z pohledu kariérového poradce?
▪▪Které z nich stojí za pozornost rodičů vašich žáků?
▪▪Jakým způsobem jim informace předáváte?
JAK MLUVIT S DĚTMI O BUDOUCÍ KARIÉŘE – TIPY PRO RODIČE

Mluvit s vlastním dítětem o jeho kariérových volbách může být docela
obtížné. Koneckonců, otázka „Čím chceš být, až budeš starší?” často nevede
k podnětné diskuzi. Níže se věnujeme šesti bodům, které vám mohou pomoci otevřít téma budoucí kariéry s vašimi dětmi.
1. Jak se vaše dítě cítí ohledně kariérové volby, která jej čeká?
Výzkumy prokázaly, že při vnímání okolního světa a reakcích na něj jsme silně ovlivněni tím, v jakém citovém rozpoložení se nacházíme. Například pokud
se ráno probudíme šťastní, můžeme se rozhodnout jít večer posedět s přáteli
do restaurace, a naopak – pokud vstaneme s pocitem smutku, rozhodneme se
možná večer zůstat raději doma s pytlíkem chipsů před televizí. Je tedy důležité myslet na fakt, že pocity ohledně konkrétní situace, v níž se nacházíme,
mohou ovlivnit to, jak se budeme dále chovat. V kontextu volby povolání se
to projevuje například tím, že mladý člověk prožívající při přemýšlení o vlastní
budoucnosti radostné očekávání, se oproti tomu, kdo cítí z úvah o svém osudu
úzkost, bude mnohem více zajímat o různé možnosti, které má před sebou,
bude se ochotněji o své budoucnosti bavit a také se bude více snažit ve škole.
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Když tedy mluvíme s mladými lidmi o jejich budoucnosti, je důležité myslet na
to, jak se v danou chvíli cítí, protože to může mít výrazný dopad nejen na to, jak
bude rozhovor probíhat, ale i na to, co si z něj pro další rozhodování odnesou.
2. Odkud vaše dítě čerpá informace, které mu pomáhají v kariérovém
rozhodování?
Většina mladých lidí čerpá informace týkající se povolání z celé řady
zdrojů – od členů rodiny, učitelů, přátel a dalších lidí ve svém okolí. Mladí
lidé v našem výzkumu uvedli, že jejich nejoblíbenějším zdrojem informací
ohledně možností kariéry jsou rodiče, těsně následovaní hledáním na internetu a povídáním si s přáteli. Zjišťování informací od lidí z širšího okolí,
návštěva úřadu práce nebo knihovny jsou méně obvyklými zdroji informací.
Tato zjištění podtrhují význam, který mladí lidé přikládají rozhovorům
o budoucnosti, jež vedou s rodiči, a upozorňují na důležitou roli, kterou hraje využití internetu. Při komunikaci s dětmi proto může být vhodné zapojit
internet jako prostředek pro společné hledání dalších informací nebo pro
účast při zábavných aktivitách či hrách, které se nějak dotýkají volby povolání. Můžete se svých dětí zeptat, jaké zdroje informací již samy vyzkoušely,
jaké informace získaly a nakolik pro ně tyto informace byly užitečné. Také
se můžete s prosbou o doporučení užitečných zdrojů informací obrátit na
školního kariérového poradce.
3. Jaké aktivity z oblasti kariérového poradenství vaše dítě absolvovalo
v průběhu studia a které pro něj byly nejpřínosnější?
Vaše dítě se ve škole pravděpodobně účastní mnoha aktivit zařazených do
školního vzdělávacího programu, které se zaměřují na volbu povolání. Mezi
tyto aktivity patří například hodiny věnované speciálně tomuto tématu, návštěvy veletrhů práce či zkoušení pohovorů nanečisto. Náš výzkum napříč pěti
zeměmi ukázal, že aktivity související se školním vzdělávacím programem
nejčastěji probíhají jako součást výuky konkrétních předmětů a ve zvláštních
hodinách zaměřených na objevování světa práce. Není překvapením, že pro
mladé lidi je tato pestrost aktivit velkým přínosem. Zjistili jsme, že za nejpřínosnější považují žáci získávání informací o možnostech dalšího vzdělávání
a profesního uplatnění, následují hodiny speciálně zaměřené na téma světa
práce či kariéry a dále informace nabyté v rámci běžných předmětů. Z toho
lze vyvodit, že mladým lidem nejvíce pomáhá, umožníme-li jim uvědomit si,
jak jejich rozhodnutí v současnosti souvisí s jejich budoucími kariérními možnostmi. Propojování různých pracovních a studijních příležitostí s konkrétními předměty může být cesta, jak podporovat mladé lidi v tom, aby si dokázali
propojit školní vzdělávání s jejich budoucností, stejně tak i podněcování jejich
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zájmu o předměty, které mají rádi a které je baví. Jako rodič můžete pomoci
spojit současnost s budoucností tím, že se svým dítětem budete mluvit o svém
vlastním vzdělání a o tom, jak ovlivnilo vaši kariérní dráhu.

jaké aktivity zaměřené na volbu kariéry absolvovalo, můžete o tuto informaci
požádat svého kariérového poradce a dále ji pak použít doma při rozhovoru.
Mluvte spolu o aktivitách, kterých se účastnilo, zjistěte, co jej na nich bavilo
a jestli má zájem blíže prozkoumat nějaké konkrétní povolání.
5. Cítíte se dostatečně připraveni na to, abyste mohli podpořit své dítě
v rozhodování?
Mluvit s dítětem o jeho budoucím vzdělání a kariérových možnostech
může být obtížné, tím spíš pokud máte pocit, že se vám nedostává potřebných
zkušeností a odbornosti, abyste mu dokázali být oporou. Pokud se tak cítíte,
vězte, že nejste jediní. Pouze malá část rodičů účastnících se našeho výzkumu
se cítila dostatečně připravena podpořit své dítě v rozhodování o budoucí kariéře. Informace týkající se výběru povolání můžete hledat společně se
svým dítětem. Objevujte spolu svět kariérových příležitostí, prozkoumávejte
šíři pracovních oborů a nabídky dalšího/vyššího vzdělání, zjišťujte, jaké kvalifikace a vlastnosti jsou potřeba pro výkon konkrétního povolání. Možná se
dokonce vy sami rozhodnete, že je na čase doplnit si vzdělání nebo začít přemýšlet o změně zaměstnání.

4. Mluvilo vaše dítě o své budoucnosti s kariérovým poradcem?
K užší spolupráci kariérových poradců a žáků obvykle dochází v závěrečných letech studia ve škole. Pokud se vaše dítě již s poradcem setkalo, pravděpodobně s ním mluvilo o svých cílech do budoucnosti a kariérních aspiracích. V některých případech je jedním z výsledků takového setkání osobní
akční plán, ve kterém si mladý člověk určuje, kde se aktuálně nachází, kam se
chce dostat a jaké kroky musí podniknout pro to, aby se tam dostal. Možná
vám vaše dítě řeklo, že s ním žádný rozhovor o budoucí kariéře nikdo nevedl.
Vzhledem k množství způsobů, jakými je kariérové poradenství začleňováno
do výuky, je docela dobře možné, že se nějakých kariérově vzdělávacích aktivit
účastnilo, aniž by si toho bylo vědomo. Tyto aktivity mohou mít i podobu
návštěv škol či pracovišť, exkurzí u potenciálních zaměstnavatelů, pohovorů
nanečisto nebo aktivit v sociálních médiích. Pokud si vaše dítě není jisté tím,
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6. Kde hledat informace?
Hledání informací pro kariérové rozhodování může být zahlcující jak pro
mladé lidi, tak pro jejich rodiče. Kde tedy hledat informace, které dokážou
vašemu dítěti pomoci nejlépe? Nejčastějším zdrojem informací, ke kterému
se rodiče obrací, je nepřekvapivě internet – zde nalezneme obrovské množství
informací z celého světa o možnostech vzdělání i kariérového uplatnění. Pokud vy a vaše dítě potřebujete další pomoc, můžete se obrátit na školu, kterou
vaše dítě navštěvuje. Kromě obecných rad a podpory by vám měli být schopni
poradit například i při hledání takových škol či profesí, které jsou v souladu se
schopnostmi, zájmy i přáními vašeho dítěte. Na mnoha školách také působí
kariérový poradce, který se s vámi a vaším dítětem může sejít a poskytnout
vám podrobnější informace užitečné pro rozhodování o budoucí kariéře.

Odkazy a tipy na další čtení:
Moore, N., Clark, L., Neary, S., and Blake, H. (2020) Crucial impacts on career choices: A European
research project to understand the influences on young people’s choices in primary and secondary schools.
Derby: International Centre for Guidance Studies.
https://warwick.ac.uk/fac/soc/ier/research/careerguidanceparents/ier_gatsby_jpm_parents-carers_final_report_v8_final.pdf
https://www.mykidscareer.com/
https://derby.openrepository.com/handle/10545/624734
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Komunikace s rodiči žáků
– jak si lépe porozumět
Ana Couce Santalla, Elena Fernández Rey
Marie pracuje s teenagery jako kariérová poradkyně. Při své práci přichází
pravidelně do styku s jejich rodinami. Přestože se obvykle velmi ráda setkává
s rodiči svých žáků, dnes si není vůbec jistá, co čekat od nadcházejícího setkání
s Davyho matkou.
Davy je šestnáctiletý student, který prohlašuje, že půjde na lékařskou fakultu.
Jeho známky však momentálně těmto ambicím neodpovídají. Davyho matka
požádala Marii o setkání, kde by spolu probraly studijně profesní očekávání
jejího syna. V následujícím rozhovoru „uslyšíte“ nejen to skutečně vyřčené, ale
i vnitřní hlasy obou žen.

V jakých situacích

se vám stává, že vedete
rozhovor a současně

myslíte na něco jiného?

Marie: „Dobré odpoledne. Sešly jsme se, abychom probraly Davyho další studijní
směřování.“
Matka: „No, je jasné, že půjde studovat medicínu.“ (Situace s jeho známkami
je vážná, bojím se, aby se vůbec na tu školu dostal. Zdá se, že kdybych tohle
setkání nezařídila, tak pro něj ta poradkyně vůbec nic neudělá…)
Marie: (Přesně jak jsem se bála – matka působí dost ambiciózně…) „Může
být vhodné zvážit i další alternativy. Studium lékařství není jedinou možností.
Bylo by také dobré vyslechnout si Davyho, dozvědět se víc o jeho zájmech.“
Matka: (Co vůbec o Davym ví? Vždyť on nemluví o ničem jiném, než jak
se stane doktorem. Celé léto strávil pomáháním tetě v její ordinaci.) „Ale on
vždycky chtěl být doktorem.“
Marie: „Měl by zvážit nejen své zájmy, ale i schopnosti a dovednosti. V mnoha
předmětech má horší známky. Učitelé se shodují na tom, že se snaží, ale přesto má
potíže dosáhnout žádoucích výsledků.“ (Kéž by to viděla i jeho matka a přestala
ho tlačit do medicíny!)
Matka: „Chcete mi říct, že můj syn nebude schopen studia medicíny? Že na to
není dost chytrý?“ (Vím, že poslední dobou neměl moc dobré známky, ale tohle
úplně zničí jeho sny!)
Marie: „Jeho učitelé uznávají, že má mnoho silných stránek a talentů, které se
zatím nemohly dostatečně projevit, protože se orientuje jen jedním směrem. Když
si člověk vybírá povolání, měl by zvážit nejen to, čím by chtěl být, ale i to, co pro
dosažení svého cíle musí udělat, co všechno je pro jeho naplnění ochoten a schopen
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podstoupit… Vyučující se domnívají, že by Davy mohl dosáhnout mnohem uspokojivějších výsledků, pokud by svůj cíl přehodnotil a případně si i zvolil jiné, více
odpovídající předměty.“ (Věřím, že jiná škola by pro něj byla mnohem schůdnější. A navíc šance, že se na lékařskou školu vůbec dostane, je docela malá…
Jen bych ho chtěla ušetřit toho zklamání…)
Matka: „Opravdu si myslím, že toto bychom měli rozhodnout my doma.“ (Nevím, co jsem si od tohohle rozhovoru vůbec slibovala! Ano, poslední dobou
si stěžuje na to, že některé předměty ve škole jsou moc náročné. A taky teď
tráví svůj veškerý volný čas se svou slečnou... Ale nikdy se ani nezmínil
o tom, že by chtěl studovat něco jiného, takže jsme nikdy nezvažovali jiné
možnosti…)
Marie: „Dobře, je to na vás.“ (No, když nemá zájem o moji pomoc… Tenhle
rozhovor se tedy zrovna nevydařil, jak jsem si představovala…)
V rozhovoru Marie i matka vystupují v Davyho nejlepším zájmu. Proč tedy
nedokážou najít společnou řeč? A jaká cesta je pro Davyho nejlepší? Je dost
dobře možné, že očekávání studenta a jeho rodiny jsou příliš vysoká. Nebo
možná Davy nikdy o svých možnostech opravdu nepřemýšlel, protože měl
pocit, že o jeho budoucnosti je již rozhodnuto. Nebo je o své volbě přesvědčen
a věří, že se jeho známky časem zlepší. Ať tak či onak, ani rodiče, ani poradce
v tuto chvíli nemohou vědět, jak se Davyho profesní dráha nakonec vyvine –
ve hře je totiž příliš mnoho proměnných.

Jaká otázka vám vždy
zaručeně vezme chuť
mluvit?

V naší praxi se často soustřeďujeme na podávání informací, přičemž můžeme zapomínat na to, že posluchač je může vnímat jinak, než zamýšlíme. Určitá míra neporozumění je přítomná v každé konverzaci. K zlepšení vzájemné
komunikace nám však může pomoci aktivní naslouchání a jasná formulace
našich očekávání. Stejně tak pokud se budeme upřímně snažit pochopit pohled na věc z druhé strany, můžeme se naučit slyšet ony „vnitřní hlasy“ a lépe
pochopit jednání, které se nám na první pohled zdá nepochopitelné nebo
iracionální. A právě to se může stát prvním krokem na cestě k vzájemně se
respektujícímu a fungujícímu vztahu.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Když rodiče podporují své děti na kariérní cestě, co myslíte, že je pro
ně nejtěžší?
▪▪Z čeho mají radost?
▪▪Co jim dělá starost?
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Co by mohla Marie vyzkoušet na příští schůzce?
▪▪Aktivně naslouchat: být vnímavá k tomu, co se druhá strana snaží
sdělit. Zkusit shrnovat, co bylo vyřčeno, a požádat mluvčí o potvrzení, že ji chápe správně. (Matka: „Ale on chtěl být vždycky doktorem.“
Marie: „Takže stát se doktorem je pro Davyho velice důležité?“)
▪▪Projevit empatii uznáním pocitů rodičů: uznání je prvním krokem,
tím druhým je pak jejich přijetí. (Matka: „Chcete mi říct, že můj syn
nebude schopen studia medicíny?“ Marie: „Chápu, že vám velice záleží na
dalším studiu vašeho syna… Obáváte se, že by Davy byl v případě nepřijetí
na školu hodně zklamaný?“)
▪▪Vyjádřit své vlastní pocity: mluvit sama za sebe a nezapomenout své
postoje zdůvodnit („Osobně se toho obávám, protože…“). Také by mohlo
pomoci, ocenit snahu druhé strany („Jsem ráda, že jste dnes mohla přijít…“).
▪▪Nabídnout podporu: navrhnout poskytnutí užitečných informací
a další podpory žákovi i jeho rodině v průběhu celého procesu souvisejícího s volbou povolání.
▪▪Zachovat klid: pokud se začíná diskuze vyostřovat, lze zkusit použít
„strategii zaseknuté desky“, tedy vytrvale opakovat důležité body a informace, ale zároveň se nerozčilovat.
▪▪Ukázat otevřenost ke spolupráci: nabídnout vlastní názor a odbornost,
ale soustředit se na hledání společného a oboustranně přijatelného řešení.

Odkazy a tipy na další čtení:
Barnes, S-A. et al. (2020) The role of parents and carers in providing careers guidance and how they
can be better supported: Evidence report. Coventry: Warwick Institute for Employment Research.
Draaisma, A., Meijers, F., & Kuijpers, M. (2018) Process description of a dialogue-focused intervention to improve career guidance policy in three schools. Australian Journal of Career Development.
27(1), 40–53. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1038416217744217
Rosengren, D. B. (2018) Building Motivational Interviewing Skills: A Practitioner Workbook.
New York: The Guilford Press.
Communicating Effectively with Students’ Families. Dostupné z:
https://study.com/academy/lesson/communicating-effectively-with-students-families.html
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O Růžence a zahradě
Nicki Moore
Když byla Růženka malá, dostávala od maminky
často dárky, na kterých se objevovala růže. Mělo to
být vyjádřením potenciálu, který se skrývá v poupěti,
než se rozvine do plné krásy. Růženka snila o tom, že
bude mít jednou nádhernou zahradu plnou růžových
keřů. Ale její první pěstitelské pokusy končily neslavně bez jediného kvítku. Jednoho dne se probudila
a zjistila, že jeden z jejích nových růžových keřů přes
noc uschl. Nenechala se odradit a začala hledat rady
v knihách. Ty pomohly, ale jen trochu.
Rozhodla se tedy požádat o pomoc sousedku, jejíž zahrada byla překrásná.
Svěřila se jí, že již dlouho obdivuje její zahradu a že by si přála, aby jednou
dokázala přivést tu svou ke stejné kráse. Sousedka nebyla Růženčinými všetečnými dotazy ani v nejmenším podrážděná. Naopak se s nadšením dělila
o své poznatky i zkušenosti, a navíc Růžence nabídla, že se za ní zastaví a podívá se, s čím by jí mohla pomoci. Obě se brzy spřátelily, dokonce se společně
rozhodly vstoupit do místního spolku pěstitelů růží. Zakrátko se pak staly
pravidelnými účastnicemi setkání spolku a užívaly si, že mohou své příběhy
a zkušenosti sdílet s ostatními lidmi.
Čas plynul a Růženčině sousedce se již nedostávalo sil na péči o vlastní dům
a velkou zahradu. Nakonec se rozhodla, že jí dále bude lépe v chráněném bydlení, a dům prodala. Novými sousedy se stal mladý pár. Jednalo se o jejich
první dům a nová sousedka se jednou Růžence svěřila, že jedním z důvodů,
proč se rozhodli nastěhovat právě sem, byly nádherné zahrady u domů v ulici.
S mírným ostychem pak přiznala, že by byla moc ráda, kdyby se s ní Růženka
podělila alespoň o některá pěstitelská tajemství. Růženka s nadšením souhlasila,
a dokonce se zavázala, že novou sousedku vezme na setkání spolku, jehož byla
tou dobou již zavedenou členkou a nositelkou ocenění za založení akční skupiny.

Znáte lidi, kteří žijí
ve vašem domě?

Budování profesní komunity: Co se můžeme naučit na Růženčině
příběhu

Koncept profesní komunity byl v souvislosti se vzděláváním poprvé použit psychology Jean Lave a Étiennem Wengerem (1991) při popisu skupiny jednotlivců stejných profesních zájmů, kteří se společně rozvíjejí sdílením
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nápadů a příkladů z praxe. Lave a Wenger zdůrazňovali význam sociálního
kontextu, v němž se vzdělávání odehrává.
Zkuste oslovit někoho
ze svých kolegů,

který vám není názorově
blízký, a požádejte ho
o radu či názor na
nějakou situaci,

již potřebujete vyřešit.

Růženčin příběh se věnuje možnostem osobního a profesního růstu. Toho
je možné dosáhnout například oslovením ostatních, požádáním o pomoc, kladením otázek a sdílením znalostí či dovedností. Kariéroví poradci rozvíjejí
svou praxi mnoha způsoby, nejčastěji četbou nebo účastí na kurzech. Velké
příležitosti pro rozvoj však skrývá i samotné ponoření se do praxe a reflexe
zkušeností, kladení otázek a pozorování práce jiných. Může to probíhat buď
formálnějším způsobem, prostřednictvím koučování ze strany zkušenějších
spolupracovníků, anebo také neformálně, při rozhovoru s kolegy z práce nad
šálkem kávy. Další možností je pobavit se s ostatními o svých pracovních zkušenostech, problémech, kterým jste čelili, a o tom, jak se vám podařilo s nimi
vypořádat. Je důležité, aby poradci hledali cesty k ostatním, rozebírali společně svou činnost a poskytovali si inspiraci. Díky tomu pak vytvoří stabilní,
rozšiřující se komunitu, která se stane základem dalšího profesního rozvoje.

Co si může z příběhu odnést poradce?

1. Pozorujte ostatní – hledejte vzory, jejichž praxe vám přijde inspirativní.
2. Oslovujte druhé – lidé budou často polichoceni, pokud je požádáte o sdílení jejich zkušeností. Zkuste nalézt skupinu či skupiny lidí s podobnými
zájmy. Pokud nemůžete žádnou takovou najít, založte ji sami!
3. Nebuďte skromní – přiznejte si, že můžete mít dovednosti a zkušenosti,
o které se můžete podělit s ostatními.
4. Inovujte – vyhledávejte nové situace, v nichž můžete svou praxi uplatnit.
Nejen že můžete načerpat zkušenosti, získat inspiraci a vytvořit si nové nástroje pro další práci, ale tím, že zažité postupy uvidíte v jiném světle, je
možná i vylepšíte.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Kdo jsou vaše vzory v oblasti kariérového poradenství? Komu byste se
chtěli profesně přiblížit?
▪▪Jsou ve vašem okolí nějaké skupiny, ke kterým se můžete přidat? Máte
kolegy, s nimiž byste mohli založit vlastní skupinu?
▪▪O jaké dovednosti a znalosti se můžete podělit?
▪▪Jaké se vám nabízejí příležitosti pro vyzkoušení nových postupů,
kterými můžete obohatit svoji praxi?
Odkazy a tipy na další čtení:
Lave, J. & Wenger, E. (1991) Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge:
Cambridge University Press.
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Splétání sítí
Cristina Ceinos Sanz, Miguel Ángel Nogueira Pérez
Instituce poskytující vzdělávání se mohou od sebe výrazně lišit. Je to dáno
mnoha proměnnými: jejich historií, atmosférou mezi učiteli, dostupnými
zdroji, socioekonomickým prostředím, ve kterém působí, vzdělávací politikou, studenty samými a vztahy s jejich rodinami. Všechny tyto aspekty se
projevují v organizační kultuře vzdělávací organizace.
Kultura organizace nevznikne ze dne na den. Vybudovat ji trvá poměrně
dlouho, a ani poté nezůstává neměnnou, ale nadále se vyvíjí. Kariérový poradce hraje významnou roli jako ten, kdo přináší nové podněty z externího
prostředí a propojuje práci všech učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
V praxi však může být situace komplikovanější, například z následujících příčin:
▪▪Pozice kariérového poradce není dostatečně jasně definovaná vedením
školy.
▪▪Učitelé jsou přetíženi jinými povinnostmi a na spolupráci s poradcem
nemají čas.
▪▪Vzájemná komunikace poradce a ostatních vyučujících není optimální, případně spolu strany vůbec nekomunikují.
▪▪Mnoho učitelů se domnívá, že záležitosti týkající se kariérového rozvoje jejich žáků se jich netýkají.
Z těchto a mnoha dalších důvodů může být poradce ostatními učiteli odmítnut, jakkoliv sám vystupuje velmi vstřícně a proaktivně. Jak má v takovém
případě postupovat a vytvořit fungující sítě ve své vzdělávací organizaci?
Komunikace jako základ pro budování dobrých pracovních vztahů s kolegy
Mezilidské vztahy jsou důležitou součástí nejen osobního, ale i profesního
života. Abychom je udrželi ve zdravé kondici, je třeba rozvíjet své sociální
dovednosti. K nim patří projevování přijetí a podpory ostatním, konstruktivní
přístup k řešení konfliktů a schopnost správně komunikovat.
Předat své myšlenky ostatním tak, aby si je vyložili správně, je někdy mnohem těžší úkol, než by se na první pohled zdálo. Nezabíhat hned od počátku
do podrobností, ale srozumitelně sdělit to nejpodstatnější může být pro kariérového poradce cesta, jak získat spojence. Co si ale počít, pokud se nám
nedaří přesvědčit učitele o významu a přínosu kariérového poradenství ve
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práci přiblížit kolegům či

žákům pomocí videa nebo
podcastu.
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škole? Někdy pomůže prezentovat informace s využitím schématu, jak nabízí
infografika pod tímto článkem.

Co dělat, když komunikace stále vázne?

Problémy v komunikaci mohou plynout také z odlišnosti názorů nebo rozdílů ve způsobu uvažování. Tyto nesoulady se občas stávají příčinou vzniku
rozepří a konfliktů, které pak mohou mít dlouhodobé negativní dopady na
celkovou atmosféru a pracovní prostředí ve škole. Cesta k urovnání situace
vede přes dialog, který ale nesmí být pouhou výměnou názorů. Konstruktivní
řešení konfliktů vyžaduje aktivní naslouchání a asertivitu.

Umíte pochválit někoho,
aniž byste ho hodnotili?
Co jiného můžete říct

kolegyni, která úspěšně
zorganizovala školní
výlet, kromě fráze
„Jsi dobrá!“

Co si pod pojmem asertivní komunikace představit? Jedná se o vyjádření
vlastního názoru jasným, ale respektujícím způsobem, při kterém komunikující zároveň naslouchá druhé straně, aniž by sám vystupoval agresivně nebo
pasivně. Poradce by měl být schopen vyjádřit se uctivě, otevřeně a přímočaře
s přihlédnutím ke konkrétní situaci, v níž se nalézá. Měl by dokázat sdělit
ostatním, co má na srdci, aniž by se jím ostatní cítili být ohroženi. Následující
tipy vám mohou pomoci zlepšit vaši komunikaci jak v běžných situacích, tak
při konfliktech.

Spolupracujte na splétání sítí

Vzájemná důvěra a podpora mezi učiteli a společně sdílený profesní rozvoj
jsou základem úspěšné spolupráce. Ta může fungovat jenom tehdy, pokud
všichni členové sboru sdílejí stejnou vizi vzdělávání a jsou ochotni přijmout
společnou zodpovědnost za veškeré dění na půdě školy.
Jak posílit spolupráci?
Jedním ze způsobů je propojení školních projektů s kariérovými tématy.
Představte si například situaci, kdy mají studenti v rámci projektu souvisejícího s připomínkou historického výročí ve vaší obci zpovídat pamětníky.
Vyzvěte je, aby se zpovídaných zeptali nejen na zážitky spjaté přímo s onou
významnou událostí, ale i na jejich povolání – co bylo tehdy jejich pracovní
náplní, jaké měli kariérní možnosti nebo jaký pobírali plat. Takto získané informace pak lze třeba použít jako základ pro diskuzi o proměnách světa a trhu
práce nebo téma pro slohovou práci v cizím jazyce.

Existuje mnoho případů
dobré spolupráce.

Inspiraci můžete hledat
například zde:

https://www.goodcareerguidance.org.uk/
be-inspired

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

1. Popište skutečnost: popište situaci a chování jasně, bez odbočování a vynášení soudů. Například: „Minulý týden jsme se domluvili, že zařadíš do výuky
i aktivitu cílenou na kariérové poradenství. Nakonec na ni v hodině nedošlo a od
té doby jsme spolu zatím nemluvili.“
2. Vyjádřete své pocity: popište klidně, jaké pocity ve vás situace či chování
probouzí. Například: „Bojím se, že si žáci z této aktivity mnoho neodnesou,
pokud proběhne až někdy později.“
3. Popište možné důsledky: popište důsledky, které může kolegovo chování
mít. Například: „Tato aktivita má studentům pomoci zpracovat zážitky z veletrhu práce, který navštívili minulý týden. Čím déle se bude odkládat, tím více
toho žáci zapomenou.“
4. Navrhněte řešení, nabídněte pomoc a poskytněte prostor pro vlastní nápady:
vysvětlete přitom, jaké konkrétní změny od učitele očekáváte. Necháte mu
tak možnost reagovat proaktivně. Například: „Myslím, že by bylo dobré přidat
tuto aktivitu do plánu na tento týden. Mohu ti s tím nějak pomoct – třeba to s tebou ještě jednou probrat nebo zkusit vymyslet, jak to co nejlépe propojit s plánem
výuky? Co si o tom myslíš? “
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Odkazy a tipy na další čtení:
Charner-Laird, M. et al. (2016). From Collegial Support to Critical Dialogue: Including New
Teachers’ Voices in Collaborative Work. Professional Educator. 40(2). Dostupné z:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1120331.pdf
Clara E. Hill (ed.). (2019) Helping Skills: Facilitating Exploration, Insight, and Action (5th Edition).
Washington, DC: American Psychological Association.
Deal, T. E., & Peterson, K. D. (2016) Shaping School Culture (3rd Edition). San Francisco, CA:
Jossey-Bass.
Hughes, R., Kinder, A. and Cooper, C-L. (2019) Personal Resilience, In: The Wellbeing
Workout. How to manage stress and develop resilience. 241– 278. London: Palgrave Macmillan.
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Kariérové poradenství
a vzdělávání na škole

JÁ A SVĚT

Markéta Cudlínová, Helena Košťálová
▪▪Otevírá možnosti bez ohledu na společenské nebo kulturní zázemí žáků.
▪▪Posiluje kariérové aspirace, motivuje k dalšímu vzdělávání a rozvoji.
▪▪Hledá rovnováhu mezi kariérní dráhou a osobními zájmy.

Co sem patří?
▪▪Kariérové vzdělávání
▪▪Poskytování kariérových informací
▪▪Individuální kariérové poradenství
▪▪Přímý kontakt s trhem práce, stáže,
exkurze, stínování atd.
Proč to všechno?
▪▪Smyslem školy je mj. připravit děti
na budoucnost, součástí je pracovní
uplatnění.
▪▪Děti a jejich rodiče budou potřebovat podporu nás všech, protože pro
nalezení správného směru je třeba
zvažovat velké množství různých
faktorů.
▪▪Světové ekonomické fórum odhaduje, že až 65 % dnešních žáků
základních škol bude vykonávat
profese, které v tuto chvíli ještě ani
neexistují. Děti musejí být připraveny vyrovnat se se skutečností, že
jejich pracovní dráha bude pravděpodobně sledem nepředvídatelných změn.

Co je kariérové vzdělávání?
▪▪ Posílení schopnosti řídit si vlastní vzdělávací a profesní dráhu
▪▪ Rozvíjení schopnosti zamýšlet se nad vytouženým cílem
z různých úhlů pohledu
▪▪ Rozvoj kompetencí, které umožňují získávání, analýzu a organizaci informací o sobě samém, o vzdělání a povoláních
Proč by na to kariérový poradce neměl být sám?
▪▪Není v silách jednoho člověka poskytovat soustavnou
podporu všem studentům.
▪▪Důraz na souvislost mezi různými profesemi a konkrétními vyučovacími předměty propojuje školní vzdělávání
s budoucí kariérovou dráhou.
Jak na to?
Svým žákům můžete pomoci tím, že:
▪▪jim představíte co nejširší nabídku možností uplatnění na
trhu práce,
▪▪budete podporovat jejich schopnosti vypořádat se se
změnami, kriticky myslet a plánovat,
▪▪jim pomůžete uvědomit si více o nich samých, jejich očekáváních a schopnostech,
▪▪jim v průběhu školní docházky poskytnete množství
praktických zkušeností tak, aby jejich představa budoucnosti byla lépe ukotvena v realitě,
▪▪budete rozvíjet jejich schopnost reflektovat své vlastní
zkušenosti a stavět své plány do budoucnosti na minulých úspěších.

Inspirováno:
Andrews,D. Hooley,T.(2018) The Careers Leader Handbook: How to create an outstanding careers
programme for your school or college, Trotman
https://www.goodcareerguidance.org.uk/
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Čím jednou budu?
Podněty k přemýšlení
pro znepokojené teenagery
Miriam Dimsits , Lenka Němcová

Třetí a zároveň poslední kapitolou se prolíná téma proměnlivosti. Představíme si důvody, proč v dnešní době není dobré fixovat žáky na konkrétní povolání, jak jim pomoci najít si v záplavě informací ty relevantní
i jak pracovat s mladými uprchlíky. Jak napovídá samotný název knihy
– dobrý poradce by měl být schopen dohlédnout až za horizont.
V druhé části kapitoly se proto zaměříme na to, čí zájmy ovlivňují poskytování poradenství, jakým způsobem to činí a jakou roli v tom všem
hraje samotný poradce. Knihu uzavírá zamyšlení nad tím, jak vnést
téma udržitelnosti do kariérového rozhodování příštích generací, a přináší i praktické tipy jak na to.

„Čím se staneš, až jednou vyrosteš, je méně důležité než samotný růst.“
							H. B. Gelatt
					

„Jaké povolání bych si měl/a vybrat?“ je otázka, se kterou se kariéroví poradci
pracující s mladými lidmi setkávají velmi často. Bohužel poradci neoplývají magickými schopnostmi k předvídání budoucnosti a nemohou ani určit,
která z cest, jež se před mladými lidmi otevírá, je ta pravá.

Nechal/a byste si

předpovědět osud

v proslulé věštírně
v Delfách?

Přestože kariéroví poradci
nemají věštecké schopnosti, s určitostí mohou říct,
že budoucnost je nejistá
a nepředvídatelná. Tato informace sama o sobě teenagerům, kteří si lámou hlavu
nad svou budoucí kariérní
volbou, asi příliš útěchy nepřinese. Přesto by jim mohla
posloužit jako dobrý výchozí
bod pro přemýšlení o sobě
a k rozvoji systematického
přístupu při vyhledávání informací o možnostech dalšího vzdělávání a o trhu práce.

Nejistý moderní svět

Pojďme nyní prozkoumat
přístup H. B. Gelatta, amerického teoretika v oblasti kariérového poradenství, který
představil nový přístup při rozhodování založeném na myšlence pozitivní nejistoty.

70

71

III/ Já a svět

Představa nestability

a proměnlivosti světa

práce bývá někdy těžší pro
dospělé než pro teenagery.
Zeptejte se vašich žáků,
jak to vnímají oni.

Při volbě vhodných strategií pro rozhodování a plánování kariéry v moderní společnosti nám právě tento koncept může velmi dobře posloužit
(Gelatt 1989). Gelatt představil svůj nový rámec pro rozhodování na konci
osmdesátých let. Uvedl, že k přehodnocení jeho dosavadní perspektivy jej
přiměla proměna okolního světa v průběhu druhé poloviny dvacátého století – ten se totiž stal mnohem nejistějším a nestálejším. My, kteří si pamatujeme osmdesátá léta, můžeme dosvědčit, že tehdy jsme si vůbec neuměli
představit rychlost změn, které nyní probíhají po celém světě díky vzájemné
obchodní i ekonomické propojenosti, jež jde ruku v ruce s neustále se rozšiřující komunikační infrastrukturou prostupující všemi sférami našeho života
(Rosa 2015).
Od osmdesátých let jsme byli svědky toho, jak některé profese ztratily smysl
a zanikly (Pamatujete si telegrafistu, promítače filmů či písaře?), a naopak se
objevily nové, které bychom si ještě před deseti lety nedokázali ani představit
(Slyšeli jste o datových detektivech, konzultantech vertikálních zahrad nebo
pilotech dronů?). Pro kariérové poradce je tak stále obtížnější mladé lidi jakkoliv směřovat – je totiž jasné, že v příštích desetiletích se bude rychlost změn
exponenciálně zvyšovat (ibid.).
Může být vůbec takový pohled do historie pro mladé lidi užitečný? A jak
vlastně uvědomění si skutečnosti, že „o budoucnosti nic nevíme“, může utvářet
naši poradenskou praxi?

Pozitivní nejistota – výzva pro racionální způsob rozhodování

H. B. Gelatt již v osmdesátých letech spatřil pravou tvář modernity. „Moderní společnost je taková, kde změna je přirozená, informace proudí a lidé často
mění své pocity, vášně a touhy buď proto, že se změnám přizpůsobují, nebo proto,
že sami změnu své kariéry iniciují.“ (Gelatt 1989)
Gelatt viděl potřebu zpochybnit racionální způsob rozhodování, který byl
v té době dominantní, protože už neodpovídal proměnlivosti moderního života. Jak lze totiž udělat racionální rozhodnutí na základě parametrů, které
se neustále mění a jsou nepředvídatelné? Proto naboural naše představy
o funkčnosti racionálního rozhodování tvrzením, že stoprocentní racionalita nebyla ve skutečnosti možná nikdy. Myšlenka racionality je postavena na
přesvědčení, že při rozhodování máme vždy vzájemně nezávislé možnosti
(např. A, B a C), tyto možnosti mají odlišné důsledky, a lidé tak budou vždy
volit na základě toho, jaký výsledek pro svou volbu preferují. Pro zpochybnění této představy Gelatt uvádí následující argumenty:
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▪▪Naše možnosti nemusí být vždy na sobě nezávislé, naopak často jsou
vzájemně propojené.
▪▪Nikdy nejsme schopni dohlédnout, kam dané kariérové rozhodnutí
skutečně povede, protože ve hře je příliš mnoho dalších lidí a parametrů (kolegové, vedoucí, učitelé, žáci, rodina, globální ekonomika, nebo
dokonce pandemie).
▪▪Naše priority se v průběhu života mění. Můžeme si nastavit kariérový
cíl na příštích deset let, kým se ale za deset let staneme? Jak se promění
naše zájmy, sociální situace, životní nebo pracovní prostředí? Může se
tak stát, že po namáhavé cestě dosáhneme vytouženého cíle jen proto,
abychom zjistili, že aktuálně potřebujeme něco úplně jiného.
Gelatt dále argumentoval, že ačkoliv se pokládáme za racionální bytosti,
pro naše rozhodování jsou klíčové také naše zvyky, emoce, hodnoty a kultura
bez ohledu na to, zda jsme si toho vědomi nebo ne. Proto by podle něj bylo
daleko „racionálnější“ tyto měkké parametry systematicky začlenit do našeho
rozhodovacího procesu namísto jejich záměrné ignorace (ibid.).

Stalo se vám někdy, že

se vám vyplatilo jednat
iracionálně?

Tři principy pro rozhodování

Gelatt nabízí konkrétní principy, podle kterých se při rozhodování můžeme
řídit a které se mohou stát zdrojem inspirace k přemýšlení pro znepokojené
teenagery. Gelatt popisuje rozhodování jako „…proces uspořádávání a přeuspořádávání informací tak, aby vedly k volbě nebo činu.“ (ibid.)
Kariéroví poradci mohou znepokojeným teenagerům jejich rozhodování
usnadnit tím, že z této definice vytáhnou následující tři praktická doporučení:
1. Zapoj do práce s fakty svou představivost, fakta si však nevymýšlej
Abychom se dobře rozhodli, potřebujeme informace. V dnešní době jsme
však informacemi doslova zaplaveni, a proto nejdříve musíme zvolit strategie, které nám pomohou vybrat ty kvalitní. Je potřeba si také uvědomit, že
informace nikdy nejsou zcela nezaujaté, a při práci s nimi na to nezapomínat. Když se nám podaří shromáždit kvalitní informace, je na čase přizvat
kreativitu. Ta nám umožní podívat se na každou dílčí informaci z různých
úhlů pohledu. Díky tomu pak tyto informace nepovedou nutně ke konkrétnímu rozhodnutí, ale vytvoří prostor pro kreativní přemýšlení v rámci našeho rozhodování. Abychom své žáky či studenty k zapojení představivosti
a kreativity podpořili, můžeme jim položit například následující otázku:
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„Možná že škola či obor, o kterých uvažuješ, příliš zatíží tvoje finance. Myslíš,
že existuje způsob, jak bys mohl/a změnit svůj dosavadní život tak, aby pro tebe
tato možnost nebyla nedosažitelná?“

TIP:
I když do práce s fakty zapojíme představivost, pravděpodobně v průběhu rozhodování narazíme na překážky. Zkuste přemýšlet o způsobech, jak tyto překážky překonat namísto automatického zavrhnutí
dané možnosti. Dovolte své mysli představit si různé scénáře a opravdu
je i na chvíli prožít. Přestože to nemusí být snadné, zkuste pro každou
překážku přijít s nápadem, jak by se dala překonat. Při jejich generování vám může pomoci například kreativní brainstorming. Vyberte si jednu překážku a zkuste doplnit následující větu: „Jestliže… (nastane daná
překážka), pak, abych ji překonal/a…, (udělám, zkusím).“ Snažte se přijít
alespoň na tři různé způsoby, jak danou překážku zvládnout, na přemýšlení si nechte dvě minuty. Důležité je, abyste si zapsali všechny myšlenky, které vás napadnou jako první. Nakonec si po sobě svůj seznam
přečtěte a zamyslete se: který nápad vám přijde nejlepší? A pokud se
s překážkou v budoucnu opravdu setkáte, budete mít řešení už v záloze.
2. Ujasni si, co chceš a čemu věříš, ale průběžně to přezkoumávej
Stanovovat si cíle je užitečné. Pokud se však budeme snažit dosáhnout
jednoho jediného cíle s klapkami na očích, snadno se může stát, že po
jeho dosažení zjistíme, že nás již vůbec neláká. Naše životní priority se
mezitím totiž mohly výrazně proměnit. Dosažení vytouženého cíle pak
můžeme litovat, protože jsme za něj zaplatili příliš draze. Gelatt proto
navrhuje, aby rozhodování bylo procesem, při kterém dochází stejnou měrou k objevování i dosahování našich cílů. Na cestě za jejich dosažením
bychom tak měli mít oči neustále otevřené a nezapomenout si udělat i čas
na objevování nových věcí. Možná díky tomu narazíme na zajímavé možnosti či příležitosti k dalšímu rozvoji, které nás dovednou až k stanovení si
nového, a možná ještě lepšího cíle. Koneckonců je přeci racionálnější svůj
cíl změnit, než se snažit dosáhnout něčeho, co pro nás již ztratilo smysl.
„Možná se na cestě za svým vysněným povoláním snažíš udělat to „správné“
rozhodnutí. Jaké jsou ale principy „správního rozhodnutí“ ve světě, ve kterém
je budoucnost nejistá a nepředvídatelná?“ Podobná otázka může našemu žákovi či studentovi pomoci více si samotný rozhodovací proces užít a dát
prostor aktivnímu prozkoumávání nových příležitostí.
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Tip:
Pozitivní přístup k naší schopnosti dosáhnout toho, co jsme si předsevzali,
je důležitou součástí celého procesu stanovování cílů. Gelatt upozorňuje na
výzkum, podle kterého vyšší míra důvěry v stanovené kariérní cíle výrazně
zvyšuje šance na jejich dosažení. A protože budoucnost se ještě nestala, proč
proces našeho rozhodování nevyužít jako příležitost vyzkoušet si věci, které
nás lákají. Díky tomu vneseme pozitivní přístup do rozhodování založeném
na pozitivní nejistotě.
3. Buď racionální, pokud nemáš dobrý důvod být iracionální
Když se rozhodujeme, je nejlepší být racionální. Podle Gelatta to znamená, že vědomě a systematicky přizveme do rozhodovacího procesu také naše
emoce, zvyky, kulturu a hodnoty. Gelatt zde mluví o tzv. „celostním (holistickém) způsobu rozhodování“ jako nástroji pro zahrnutí všech důležitých
parametrů do našeho rozhodování. Při něm pak musíme vzít samozřejmě
v úvahu fakta, nicméně s určitostí nelze předpovědět, jak se role a význam
těchto informací bude v budoucnu proměňovat. Jestliže chceme podpořit
celostní způsob rozhodování u našich žáků, můžeme se jich například zeptat: „Možná že práce v tomto oboru ti přinese opravdu vysoký plat, jak ale
tento obor zapadá do tvých hodnot, představ o trávení volného času a tvých
současných zájmů?“

Tip:
Při rozhodování budete pravděpodobně vycházet z informací o aktuálně
existujících profesích a dovednostech, které jsou pro jejich výkon potřeba.
Nezapomínejte ale, že v dnešním proměnlivém světě se může současná nabídka povolání během pár let radikálně změnit. Dovednosti a znalosti jsou
tak pouhými nástroji, které přicházejí do módy a časem se mohou stát nepotřebnými. Při rozhodování je tedy namísto snahy napasovat se do konkrétní
role mnohem lepší začít od širšího zamyšlení se nad tím, co jsou vaše osobní
hodnoty, přesvědčení a sny. Získáte tak cenný kompas pro cestu životem.
Odkazy a tipy na další čtení:
Gelatt, H. B. and Gelatt, C. (2004) Creative Decision Making. Using Positive Uncertainty. Viva
Books Private Limited.
Gelatt, H. B. (1989) Positive Uncertainty: A New Decision-Making Framework for Counselling.
Journal of Counseling Psychology. 36(2), 252–256.
Rosa, H. (2015) Social Acceleration: A new theory of modernity. New York:
Columbia University Press.
https://hbgelatt.wordpress.com/2015/11/16/how-to-think-with-positive-uncertainty/
(Vlastní blog a webové stránky H. B. Gelatta.)
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Filozofické poradenství
– jak zvládat úzkost a frustraci
v proměnlivém světě
Jesper Sigaard Hansen
Filozofické poradenství má ve světě, který je vnímán jako velmi komplexní
a složitý k pochopení, velký potenciál. Filozofický rozhovor je silným nástrojem pro překonávání frustrace a pocitu ztráty smyslu života a orientace v něm.
Přesto si od něj nemůžeme slibovat jednoduché a rychlé řešení. Poradce
s klientem musí důkladně prozkoumat problém, dát věci do pohybu a hledat
nové perspektivy a způsoby posouzení situace. Dosažení úspěchu pomocí filozofického poradenství vyžaduje zvídavost a otevřenost k neznámému.
Cílem tohoto článku je ukázat, jak lze filozofické poradenství využít v každodenní poradenské praxi. Hlavní roli v příběhu, na němž si to doložíme, má
15letá dívka, která se snaží přijít na to, co si počít s vlastním životem.
Sára je obyčejná žákyně deváté třídy základní školy v Dánsku. Studijně
i společensky si vede velice dobře, je oblíbená mezi spolužáky a má mnoho
kamarádů. Rodiče jsou jí oporou a Sára s nimi má dobrý vztah. Při pohledu

zvenčí by se zdálo, že snad ani nemůže mít nějaké problémy. Sára je přesto
má – především v souvislosti s nadcházejícími zkouškami a rozhodováním
o svém dalším studiu.
„Cítím se teď dost pod tlakem. Máme toho ve škole tolik, a to mi ještě učitel říká,
že to není nic ve srovnání s tím, co nás čeká na střední škole. Taky je docela tlak
na to, abych šla na gymnázium. Vždycky jsem byla přesvědčená o tom, že tam
půjdu, a myslím, že tam nakonec opravdu skončím. Ale taky si teď říkám, jestli
je to správná volba. Mám takový strach, že se rozhodnu špatně. A je to všechno
jen na mně. Cítím takový stres a úzkost. Někdy mám pocit, že jsem v depresi.“
Bohužel, Sára není jediná, kdo se cítí nervózně a vystresovaně. Výzkum
z roku 2019 odhalil, že s podobnými pocity se v Dánsku potýká 20 % dívek ve
věku 16 až 24 let (Psykinfo 2019).
		

Kdy tradiční poradenské metody nejsou tou správnou volbou?

Když mladí lidé cítí nejistotu ohledně toho, kterou životní cestou se vydat, soustředí se tradiční poradenství na předestření různých možných voleb
a odstranění nejistoty. Takto poučení a povzbuzení by pak měli být schopni
vybrat si to správné vzdělání nebo povolání (Skovhus 2016). Bohužel tento
přístup přestává stačit ve světě, který je čím dál složitější a nestálejší. Není
možné zjistit si úplně všechno před tím, než se člověk rozhodne. Trh práce se
rychle proměňuje a neustále se před námi otevírají nové vzdělávací a pracovní
možnosti. Proto se odborník v oblasti rozhodování H. B. Gelatt domnívá, že
je třeba opustit starou teorii rozhodování, podle níž musí člověk dojít poznání
a teprve poté si zvolit mezi dobře prozkoumanými možnostmi (Gelatt 1989).
To platí i v Sářině případě. Poradce se přirozeně snaží jednat v nejlepším
zájmu Sáry i jejích spolužáků. Soustředí se tedy na představení velkého množství kariérních možností. Zároveň vysvětluje, jaké akademické kompetence
a kariérové dovednosti jsou pro jednotlivé kariérní dráhy potřebné. Při pohledu optikou tradičního kariérového vzdělávání a uvažování by mělo pro Sáru
být snadné zúžit počet možných studijních cest a nakonec se rozhodnout pro
tu z nich, která ji učiní šťastnou.
Sáře ale tento proces nepřipadá snadný. A rozhodně necítí, že by ji vedl
k nějakému štěstí. Je nejistá a cítí úzkost z toho, že se má již brzy rozhodnout
o své budoucnosti. Z jejího vyprávění je zřejmé, že si nemyslí, že jí rady, které
dostává, pomáhají snižovat míru úzkosti a frustrace. Právě naopak – cítí, že
poradenství k její rostoucí úzkosti z rozhodnutí ještě přispívá.
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Volba vzdělání je pro Sáru obtížná ze dvou příčin (Lystbæk 2011):
1. Je těžké volit, když nedokážeme předpovědět důsledky svých rozhodnutí.
Nevíme, jak se bude vyvíjet trh práce, a nemáme jistotu, že se náš život
vyvine směrem, jakým si přejeme.
2. Volba vzdělání je provázaná s porozuměním sobě sama a naší identitě.
Není divu, že se Sára a její vrstevníci cítí znepokojeně a úzkostně, když se
mají rozhodovat o svém dalším vzdělání. Otázkou zůstává: jak tuto nejistotu
a úzkost mezi mladými lidmi snížit? Podívejme se nyní na to, zda může právě
filozofické kariérové poradenství být odpovědí.

k ZAMYŠLENÍ
Přemýšlejte o tom, jak byste mohli do poradenství nebo výuky cíleně zařadit
práci s „nejistotou“. Zkuste např. zadat úkol, který nebude mít jasné instrukce,
a nechat na žácích, aby si je sami obstarali. Pokládejte jim otázky jako: Kdo by
mi mohl pomoci? Jak ověřím, jestli jsou údaje pravdivé? Co se stane, když informace nezjistím? Kdy už jsem se setkal/a s něčím podobným? Jakým jiným
způsobem by šlo úkol vyřešit?
▪▪Napadají vás další způsoby na práci s nejistotou?
▪▪Pokud jde o nejistotu, kde je hranice vaší komfortní zóny?
▪▪Co by se muselo stát, abyste svou hranici posunul/a?

„Jediné, co potřebujeme

k tomu být dobrými

filosofy, je schopnost

divit se.“

(J. Gaarder: Sofiin svět,
1991)

Kdy naposledy jste

nad něčím zůstal/a stát
v němém údivu?

Co je filozofické poradenství a jak může být použito v poradenském procesu?

Filozofické poradenství má kořeny v dávné minulosti – sahají až do antického Řecka a možná ještě dál. Slovo filozofie pochází z řeckých slov filein
(mít rád, toužit po) a sofia (moudrost), a filozofii tak můžeme vnímat jako
lásku k moudrosti a cestě k ní. Filozofické poradenství není o nacházení odpovědí, ale spíše o naší vnitřní zvědavosti, chuti pokládat otázky a rozvíjení
schopnosti přijmout, že neexistují snadné odpovědi a vždy je možné pokládat
další a další otázky (Lystbæk 2011).
Jako poradenský přístup bylo filozofické poradenství formálně zavedeno
německým filozofem Gerdem Achenbachem (Lystbæk 2011), konkrétně
čerpá inspiraci z jeho „myšlení druhého řádu“. Při rozhodování velmi často bereme v potaz pouze přímé důsledky svých voleb (tzv. myšlení prvního
řádu). Myšlení druhého řádu nás vede k hlubším úvahám – nad nepřímými či
nezamýšlenými důsledky, nutí nás nahlížet na problém nebo situaci, v níž se
nacházíme, v širších souvislostech.
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Jak mohou kariéroví poradci použít filozofické poradenství?

Metoda filozofického poradenství spočívá v poskytnutí prostoru a podpory
klientovi, aby mohl kriticky přemýšlet (filozofovat, chcete-li) o praktických
otázkách. V případě Sáry to znamená, že se jí nebudeme ptát na to, kterou
školu si chce vybrat, ale že ji povzbudíme k zamyšlení se nad tím, co by ji
mohlo v životě naplňovat. Poradce může Sáře pomoci kladením filozofických
otázek – vždy ale takových, které se dotýkají aktuální situace nebo výzvy, která
před Sárou stojí. Například:
▪▪Sáro, nejsi si jistá, jaké povolání si zvolit. Co je ale vlastně „správná volba“?
▪▪Sáro, pověz mi prosím o nějaké situaci z tvého života, kdy jsi cítila, že máš
za sebou obtížné rozhodnutí?
▪▪Sáro, říkáš, že je důležité být šťastný. Co to ale znamená „být šťastný“?
▪▪Sáro, pověz mi prosím o nějakém období v tvém životě, kdy ses cítila být
šťastná. Můžeš popsat své pocity? Jaký hlavní dopad tato zkušenost měla?
Díky filozofickému přístupu si Sára možná uvědomí, že dobrá volba nemusí
být vždy snadnou volbou. Hledání odpovědí na otázky o štěstí ji pak mohou
vést k poznání, že pocit štěstí je často spojen s jinými lidmi nebo s překonáním životních překážek.

Vymyslet podnětné

Filozofické poradenství nazírá problémy přítomné v našem životě za pomoci existenciálních a filozofických otázek. Pomáhá nám vidět náš život
v nových perspektivách, a tím nás zbavuje úzkosti a frustrace. Filozofické poradenství nás učí hledat lepší pochopení nás samotných i světa, který nás obklopuje a k němuž neexistuje žádný návod k použití. Může nám tak sloužit jako
nástroj k seřizování vnitřního kompasu, s jehož pomocí hledáme cestu životem.

navzájem.

filozofické otázky

nemusí být jen na vás.
Vyzvěte žáky, aby si

kladli netradiční otázky

Odkazy a tipy na další čtení:
Gelatt, H. B. (1989) Positive Uncertainty: A New Decision-Making Framework for Counselling.
Journal of Counseling Psychology. 36(2), 252–256.
Hansen, F. T. (2014) At stå i det åbne: dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. Copenhagen:
Hans Reitzels forlag.
Lystbæk C. T. (2011) Kan de vise vej. In: Peter Plant et al., Vejledningsdidaktik. Albertslund: Schultz.
Skovhus, R. B. (2016) A focus on educational choice has social justice consequences – an empirical study informed by Sen´s capability approach. Journal of the National Institute of Career
Guidance and Counselling (NICEC). 36(1), 54–60.
SDU. (2018) Hvordan har du det, trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i region Syddanmark. Dostupné z: https://psykinfo.regionsyddanmark.dk/dwn665599
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Práce s mladými uprchlíky
a migranty
Peggy Vassiliou
Řecko – země skvělého jídla, průzračného moře a starověkých památek.
Řecko je však zároveň jakožto hraniční země EU místem, kam přichází velké
množství uprchlíků mířících do Evropy (nejvíce jich bylo v roce 2015, kdy po
moři dorazilo 856 723 lidí). Aktuálně zde s nadějí na lepší život čeká 121 000
uprchlíků a migrantů1, kteří žijí ve 4 576 bytech, 22 domech, ve 14 městech
a na 7 ostrovech2. Mnozí z nich se dříve či později rozhodnou v Řecku zůstat
natrvalo. Podle statistických údajů Řecké azylové služby3 bylo v období
od 7. června 2013 do 29. února 2020 podáno 299 620 žádostí o azyl, 12 415
z nich nezletilými bez doprovodu dospělé osoby: jednalo se o 1 105 (8,9 %)
dívek a 11 310 (91,1 %) chlapců. Tak jako jejich vrstevníci, i tito mladí touží
po štěstí. Chtějí žít důstojné životy, získat vzdělání a najít naplňující práci.
Aby toho dosáhli, potřebují profesionální pomoc.
Evropa není statickým, neměnným místem (a ani jím nikdy nebyla). Přesto
dnes můžeme být zaskočeni dopady migrace nebo následky živelných pohrom
či nemocí. Následující text může nabídnout inspiraci pro zvládání obtížných
nebo neobvyklých situací. Chceme se s vámi podělit o naše zkušenosti z poradenské činnosti v rámci uprchlických zařízení (hotspoty a útulky) v Řecku.
Vyzpovídali jsme tři mladé poradce, dvě ženy a jednoho muže, a dozvěděli
jsme se od nich toto:
Každodenní úkoly poradců lze shrnout do následujících – motivovat, povzbuzovat a poskytovat mladým uprchlíkům poradenství v těchto oblastech:
▪▪Řešení problematického chování
▪▪Skupinová sezení na podporu jejich osobního rozvoje a zvýšení sebedůvěry
▪▪Podpora při tvorbě individuálních akčních plánů
▪▪Důraz na potřebu vzdělávání a učení se řečtině
▪▪Spolupráce s právníky a otvírání možností vzdělávání, zaměstnání
či možného sloučení s jejich rodinou
▪▪Individuální poradenství
Podle platných zákonů mají být nezletilí bez doprovodu umístěni do pobytových center určených přednostně pro ně (případně do jiných pobytových center)
po dobu jejich setrvání v zemi nebo do té doby, než budou předáni do náhrad80

ních rodin či jiných dozorovaných ubytovacích zařízení4. „Dítě prchající ze své
domovské země, aby si zachránilo život, má za sebou dlouhou cestu, často mnoho dní
až měsíců jen pěšky. Takové dítě je pak schopné čehokoliv a není ve vašich silách je
zadržet na místě. Tyto děti také přicházejí do Řecka s podrobnými znalostmi o Aténách, přestože tam nikdy samy nebyly – informace se k nim dostávají od lidí, kteří už
na místě jsou. Velmi často se pak stává, že děti z tzv. bezpečných zón utečou (přelezou
zeď, prostříhají se plotem) a znovu se vydají na mnohakilometrovou cestu, aby se
přidaly ke svým blízkým. Mnoho z nich se již nikdy nevrátí do uprchlických zařízení
a není jednoduché se s nimi znovu setkat či je vůbec kontaktovat.“
Hlavním problémem, kterému naši poradci čelí, je uzavřenost dospívajících.
Tato cílová skupina zakusila zklamání, odmítnutí, stejně tak jako násilí a deprivaci. Tito teenageři nechtějí poslouchat řeči, potřebují vidět činy. Všichni
tři poradci se shodují na tom, že jediný způsob, jak „bojovat“ proti jejich uzavřenosti se do sebe sama, je pomoci těmto mladým lidem nalézt své pozitivní
povahové rysy a připomenout příjemné, šťastné chvíle z jejich dřívějšího života, z nichž mohou čerpat inspiraci a odhodlání. Nejvíce přínosnými se ukazují individuální terapeutická sezení. Skupinová terapie je rovněž přínosná,
a to především pro rozvoj jejich sociálních dovedností. V některých případech
hrají svou roli i opatrovníci, kteří jsou podporováni v tom, aby povzbuzovali
jejich snahu a odměňovali je za účast na terapeutických sezeních.
„Nemůžeme očekávat, že se dokonale přizpůsobí, pokud žijí v uzavřeném prostředí, oddělení od skutečného světa. Jak mám přesvědčit teenagera, aby chodil na
hodiny řečtiny? Nevěří mi, že je to potřeba – ani si nedokáže představit, že všichni
mladí Řekové chodí do školy každý den. Někdy si říkám, jestli bych jako důkaz
neměla svým mobilem nahrát studenty mířící do školy a vracející se z ní – pěšky,
autobusem, vlakem.“
Další významnou překážkou je nepřekvapivě nedostatek důvěry a nejistota,
kterou mladí uprchlíci cítí. Všichni poradci se však shodují na tom, že soustavná přítomnost poradce mezi mladými uprchlíky, se pro ně může stát důkazem
toho, že na nich někomu opravdu záleží a že jim chce pomoci. Poradce musí
každodenně projevovat svou účast a uznat závažnost teenagerových problémů.
„Vysoká fluktuace poradců pracujících v útulcích je bohužel příčinou toho, že přicházíme o životně důležité informace o těchto mladých lidech. Většinou tak přijde
veškerá naše práce vniveč. Nikdo nepodporuje předávání osobní zkušenosti, zpětné
vazby a dalších podkladů novému poradci. Důsledkem pak je, že tak obtížně budovaná důvěra je nakonec opět ztracena.“
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Napadá vás inspirace
z vaší praxe nebo

metoda, kterou byste
mohl/a poradcům

pracujícím s uprchlíky
doporučit?

Poradci se také někdy musejí potýkat se slovní agresivitou ze strany mladistvých. Doporučuje se:
▪▪Zachovat chladnou hlavu
▪▪Získat povědomí o předchozích negativních zkušenostech mladistvého
▪▪Být schopen oddělit projevy chování od samotného jedince
▪▪Odměňovat a chválit je za jejich schopnost zachovat klid a sebeovládání
▪▪Nebrat si jejich slovní útoky osobně
▪ ▪Sdělit jim, že pravděpodobně potřebují čas na to, aby se zamysleli
a zklidnili, a poté odejít
„Mnozí z těchto teenagerů se každodenně setkávali s násilím, ať už fyzickým
nebo slovním, ve vlastní rodině. Mají pak proto sklon přijímat takové chování jako
normální a podle toho se i chovat. Často se mezi sebou perou (opravdu drsně) jen tak
pro zábavu. Dokonce to i dělají schválně, jen proto, aby mě zesměšnili.“

A co by doporučili sami poradci svým kolegům, kteří pracují s uprchlíky?

Podle nich je naprosto nezbytné:
1. Projevit empatii a přijetí, aby bylo možné budovat vztah založený na
vzájemné důvěře.
2. Nebrat si jejich agresivitu a nevraživost osobně. Jinými slovy – zachovat klid a ukázat, že jste nad věcí.
3. Najít způsob, jak teenagery každodenně motivovat.
4. Dokázat jim, že jste spolehliví, důvěryhodní a že jim můžete být oporou.

Na závěr našeho rozhovoru se s námi poradci podělili o následující příběh.
Přesto, že je v mnoha ohledech tragický, je zároveň i příběhem o naději. Přestože ani dlouhodobá a láskyplná péče nemůže vymazat minulost, můžeme
díky ní pozitivně ovlivnit jejich stávající a budoucí životy.
„V dubnu 2018 jsme přijali dvě zhruba osmileté děti (bratra a sestru). Od počátku se projevovaly nepřátelsky a agresivně – odmítaly navázat oční kontakt a často
nás napadaly. Neposlouchaly, neúčastnily se společných aktivit a nechtěly se zapojit
do našeho společenství (vrstevníků a personálu). Byly podvyživené a trpěly spánkovou deprivací. Měli jsme podezření, že byly týrány a zanedbávány a, bohužel,
nemýlili jsme se. […] s vytrvalostí, vyrovnaností a trpělivostí jsme postupovali
podle pevně daného programu, abychom v nich probudili pocit důvěry a bezpečí.
Naši učitelé a pečovatelé je museli udržovat čisté, najedené a řádně oblečené. My,
jako poradci, jsme pak měli za úkol přesvědčit je, aby se staly částí větší komunity,
pomoci jim najít přátele a účastnit se společných aktivit.
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Po několika týdnech jsme již nabyli dojmu, že se nám podařilo část jejich důvěry
do jisté míry získat. Aktivní naslouchání, obětavost, odměňování, posilování jejich
sebedůvěry a poskytování péče – to byly nástroje, které jsme v přístupu k dětem
používali, abychom v nich pěstovali pocit důvěry. Odměnou byl obvykle vřelý potlesk nebo objetí, někdy ale přicházely i v hmatatelnější podobě (například ve formě
zmrzliny). Někdy byla odměnou i laskavá slova jiného dítěte ze skupiny, které tím
vyzdvihlo něco pozitivního („Díky, že jsi mi půjčil tužku.“ nebo „Jsem rád, že sis
sedl vedle mě.“). Toto úsilí bylo dále podporováno fyzickým kontaktem převážně ze
strany pečovatelek, které mají v systému i mateřskou roli založenou na třech pilířích: náklonnosti, péči a stabilitě. Kombinace těchto každodenních snah měla na děti
terapeutický účinek. Na základě toho jsme vyvodili, že je nutné (přinejmenším při
práci s mladými lidmi) poskytovat laskavou a soucitnou péči jako doplněk té klinické. V současné době jsou již tyto děti v pěstounské péči a zdá se, že se jim daří dobře.“

k ZAMYŠLENÍ
Jak zvýšit svou interkulturní citlivost? Zkuste se při výletě do cizího města vydat do jeho neturistické části. Můžete se procházet, sedět, nakupovat…,
vše nechte plynout, nespěchejte. K pozorování se snažte přistoupit s tak čistou hlavou, jak je to jen možné. Všímejte si svého okolí: lidí, architektury,
přírody, zvuků, vůní atd. Všechno, co uvidíte/uslyšíte/ucítíte, se snažte popsat
bez hodnocení. K záznamu můžete použít jakýchkoli prostředků (slova, barvy, tvary, fotografie atd.). Po návratu domů si najděte čas na krátké zamyšlení:
▪▪Co jste při zkoumání viděli a slyšeli?
▪▪Co se vám při tom honilo hlavou?
▪▪Jaké pocity to ve vás vyvolává?
▪▪Evokuje to ve vás nějaké vzpomínky?

Odkazy a tipy na další čtení:
Kotzamani, A., Lafazanis, G. and K. Sklavou. (2008) Symvouleftikí Prosfýgon, Palinnostoúnton,
Metanastón kai AitoúntonÁsylo. Institoúto Diarkoús Ekpaídefsis Enilíkon (IDEKE). Dostupné z:
https://www.openbook.gr/symvouleytiki-prosfygwn-palinnostountwn-metanastwn-kai-aitountwn-asylo/
https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_gr_2018update.
pdf&https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67483
2/
https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_gr_2018update.
pdf&https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67483
3/
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2020/03/Greek_Asylum_Service_data_February_2020_en.pdf
4/
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/housing/types-accommodation
1/
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Jak vybírat vhodné a užitečné
informace
Nicki Moore

Ze kterých tří zdrojů
nejčastěji čerpáte
informace pro

svá rozhodnutí?

Nemáte-li k dispozici
žádné legislativní

požadavky na poskytování
kariérních informací,
podle čeho volíte
ty vhodné?

Mladí lidé čerpají informace důležité pro rozhodování v kariérových otázkách z mnoha různých zdrojů. Někteří preferují knihy a časopisy, jiní raději
mluví s rodinnými příslušníky nebo zaměstnavateli. Některé informace jsou
volně přístupné na internetu. Pro kariérového poradce by tento stav mohl být
pokušením ke zřeknutí se zodpovědnosti za to, odkud a jak mladí lidé získávají informace a jak s nimi dále pracují. Další materiály, tištěné i online, jsou
pro mladé lidi vytvářeny a šířeny mezi nimi prostřednictvím webových odkazů, letáků nebo příruček. V některých zemích jsou zákonná opatření regulující poskytování informací a všichni poradci mají povinnost jednat v tomto
ohledu eticky. Poradci jsou také povinni zajistit, aby mladí lidé měli znalosti
i dovednosti, díky nimž budou schopni vybírat si takové informace, které se
týkají kariéry a trhu práce (tzv. CLMI – career and labour market information), které jsou pro ně přínosné a vhodné.
Zákonné povinnosti při poskytování CLMI
V některých zemích je poskytování CLMI regulováno konkrétními zákonnými opatřeními. Například v Anglii mají školy povinnost zajistit žákům přístup k co nejširšímu spektru aktualizovaných referenčních materiálů. Legislativa rovněž definuje pojem nestrannosti jako přístup, který je
v nejlepším zájmu žáka, nikoliv jiné osoby nebo organizace. Školy také
musí poskytovat nepředpojaté kariérové vzdělávání. V každé evropské zemi
platí jiná legislativa a kariérový poradce by měl vědět, jakým způsobem se
projevuje v jeho praxi.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Jaké jsou zákonné požadavky na poskytování informací týkajících se
kariéry a trhu práce?
▪▪Jak zajišťujete při poskytování informací naplňování těchto požadavků?
Etika a předávání CLMI
Mezi morální principy, kterými je poskytování informací řízeno, patří nestrannost, transparentnost a důvěryhodnost (CDI 2018). Je ale možné poskytovat přístup k širokému spektru informačních materiálů, a přitom se nechovat nestranně. Moore (2019) s odkazem na dílo Thalera a Sunsteina (2008)
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zkoumá, jak lze aplikovat poznatky z behaviorální ekonomie na poskytování
CLMI. Moore si všímá, že je možné ovlivnit mladé lidi při jejich rozhodování
pečlivým umístěním informací o preferované volbě (například kariéra v technických oborech) na významnější místa než informací o volbách, které nejsou
vnímány jako tolik žádoucí (například umělecké obory). Takový přístup je
příkladem použití „teorie postrčení“ (nudge theory), konceptu využívajícího
nepřímé podněty a pozitivní posilování (ukotvování) k ovlivnění chování
a rozhodování. Tato teorie je aplikována stále častěji a třeba v případě, kdy se
vláda snaží vypořádat se s nedostatkem pracovníků určité kvalifikace, na to lze
pohlížet s jistou shovívavostí. Kariérový poradce však musí mít na paměti, že
mezi jeho klíčové kvality patří transparentnost a důvěryhodnost – použitím
podobných „postrčení“ by těchto kvalit pozbyl.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Jak zajistíte, aby informace, které poskytujete ve vaší poradenské praxi a ve
vaší organizaci, byly nestranné, transparentní a důvěryhodné?
Jak podpořit mladé lidi, aby dokázali využívat informace kriticky a soudně
O vlivu „fake news“ (falešných či lživých zpráv) na rozhodování občanů ve
volbách toho již bylo po celém světě napsáno mnoho. Panuje shoda na tom,
že jedním z hlavních prvků obrany před tímto škodlivým vlivem je ověřování
zdrojů, hledání skrytých úmyslů těch, kdo informace šíří, obzvláště v případě informací, které se k nám dostávají přes sociální sítě a jiné online zdroje.
Stejný přístup platí pro CLMI, a i proto je třeba mladé lidi učit zodpovědnému nakládání s informacemi. Pracovní list uvedený na konci tohoto článku
je jednou z možností, jak pomoci mladým lidem rozvíjet své schopnosti při
práci s informacemi. Poradce jej může poskytnout studentům jako užitečnou
pomůcku, stejně jako jej může použít sám pro posuzování kvality informací,
z nichž čerpá pro svou praxi.
Posuzování kariérových informací a informací o trhu práce
Výběr přesného a důvěryhodného zdroje informací je klíčový pro kvalifikované rozhodování v otázkách kariéry. Není vždy snadné posoudit, která informace je pro nás validní a která naopak přínosná není. Následující pracovní
list používá tzv. CRAAP test (z anglické zkratky pro Currency, Relevance,
Authority, Accuracy and Purpose), který poprvé představila Sarah Blakeslee
z Kalifornské státní univerzity v roce 2004. Lze jej použít pro posuzování jak
tištěných, tak online zdrojů informací.
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Definice

Jaké otázky si klást

C Currency – aktuálnost,
platnost informace

▪▪Kdy byl tento zdroj publikován?
▪▪Mám nejnovější vydání?

R Relevance – do jaké míry
tato informace odpovídá
na vaše otázky

▪▪Týká se tato informace přímo
mého problému, nebo je obecnější
povahy?
▪▪Nalezl/a jsem tuto informaci
cíleným hledáním, nebo jsem na ni
narazil/a náhodou?

A Authority – autorita,
zdroj informace

▪▪Kdo je zdrojem této informace? Je
to organizace nebo osoba, kterou
uznávám a které věřím?
▪▪Použil tento zdroj někdo z mého
okolí?
▪▪Navedl mě k této informaci někdo,
komu důvěřuji?

A Accuracy – přesnost,
spolehlivost, pravdivost
informace

▪▪Objevují se skutečnosti uvedené
zde i v jiném důvěryhodném zdroji?
▪▪Existují výhrady vůči této informaci?
Co lidé říkají?

P Purpose – účel, důvod
existence informace

▪▪Co stojí za existencí této informace?
▪▪Podporuje zájmy nějaké konkrétní
skupiny?
▪▪Je tato informace sponzorována?
Kým? Co tím tato osoba či skupina
sleduje?

Odpovědi

Odkazy a tipy na další čtení:
Blakeslee, S. (2004) The CRAAP Test. LOEX Quarterly. 31(3), 6–7.
Career Development Institute. (2018) Code of Ethics. Stourbridge: CDI.
Moore, N. (2019) 'Nudge Theory: should career development practitioners have a position?' Career
Matters. 7(3), 10–11.
Moore, N., Clark, L., Neary, S., and Blake, H. (2020) Crucial impacts on career choices: A European
research project to understand the influences on young people’s choices in primary and secondary schools.
Derby: International Centre for Guidance Studies.
Thaler, R. a Sunstein, C. (2010). Nudge (Šťouch): Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví,
majetku a štěstí. Zlín: Kniha Zlín.
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Kritická reflexe a etická
zodpovědnost v kariérovém
poradenství
Jesper Sigaard Hansen
Kariérový poradce může sehrát v životě svého klienta klíčovou roli, a proto je
etická zodpovědnost naprosto nezbytnou součástí jeho praxe. V tomto článku
se zaměříme na to, jak kritická reflexe může posílit snahu poradce řídit se ve své
praxi zásadami definovanými v etickém kodexu (platí především pro země, kde
existuje závazný etický kodex pro kariérové poradce, což se ČR dosud netýká).
Kritická reflexe a etická zodpovědnost mohou sloužit jako významné vodítko,
jak tyto zásady aplikovat do praxe. Takovéto vodítko může být v oblasti kariérového poradenství velice užitečné, protože poradce bude vždy zakoušet pnutí
mezi naplňováním nejlepších zájmů klienta na jedné straně a podřizováním
se požadavkům společnosti na straně druhé. Možná to zní banálně nebo jako
naprostá samozřejmost, ale má-li si poradce tyto odlišné potřeby opravdu plně
uvědomovat, musí pěstovat svůj kritický náhled na společnost a organizaci, jejíž
je součástí.

Jaká kariérní témata jsou
důležitá ve vaší zemi?

Zmíněné dilema můžeme ilustrovat na následujícím rozhovoru, který byl
veden v rámci výzkumu, realizovaného naším projektovým týmem (Moore,
Clark, Neary and Blake 2020). Zaznamenává konverzaci výzkumného pracovníka a žáka 9. ročníku základní školy v Dánsku.
Tazatel: „Michaeli, můžeš mi říct víc o tom, proč se cítíš být pod tlakem?“
Michael: „Cítím se pod tlakem ze všech těch řečí o volbě povolání, srovnávacích
testech PISA1 a státních zkoušek. Přijde mi, že se nám učitelé a kariéroví poradci
snaží pomoct tím, že nám dají ještě něco extra, ale já jsem z toho jenom víc ve stresu. Myslím, že už nemám žádný prostor k dalšímu prozkoumávání a přemýšlení
o své budoucnosti.“
Tazatel: „A mluví s vámi poradci i o jiných věcech? “
Michael: „Ano, mluvíme samozřejmě i o různých možnostech pracovního uplatnění. Většinou se bavíme o učňovských oborech, až z toho mám pocit, že hlavním
smyslem toho všeho je postrčit co nejvíc mladých lidí právě tímhle směrem. Ale já si
myslím, že to není úplně pro mě – chci jít studovat na vysokou školu.“
Tazatel: „Takže si přeješ něco jiného...“
Michael: „Nevím přesně – asi něco, co bude víc odpovídat mým snům.“
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Kariérové poradenství – mezi potřebami jedince a požadavky systému

Jak dokazuje tento rozhovor, praxe kariérového poradce je úzce provázána
s požadavky společnosti, strukturou systému a zažitými procesy, v jejichž
sevření se tak může jedinec – v našem případě Michael – ocitnout. Toto
můžeme nejlépe ilustrovat citací francouzsko-litevského filozofa Emmanuela Levinase:
„Existují krutosti, které jsou strašlivé, protože pramení z nutnosti udržovat
rozumný řád. Existují slzy, které státní úředníci nevidí: slzy Druhých.“
(Simmons 1999)
Jinak řečeno – pro všechny úkony, které musí provést, a požadavky, na
které musí brát ohled, může kariérový poradce snadno zapomenout na to,
co je jeho hlavní úkolem – pomoci konkrétní osobě.

Jak je možné, že kariérové poradenství přispívá ke zvýšenému tlaku na studenty a k jejich nespokojenosti? Jak se tomu lze vyhnout?
Abychom mohli nalézt odpovědi na tyto otázky, je třeba nazírat kariérovou
praxi v širším kontextu. Jen tak budeme schopni odhalit, jak mohou nevhodně
použité postupy či aktivity posilovat v žácích pocity stresu a nespokojenosti.
Ve výše uvedeném rozhovoru se Michael svěřuje s pocitem, že se poradce
snaží žáky ve třídě přesvědčit k volbě prakticky orientovaného vzdělání. Jedná
se o skutečný problém, protože v Dánsku je znatelný politický tlak na to, aby
mladí lidé směřovali své kroky právě k tomuto typu vzdělávání. Poradce si je
této situace zcela jistě vědom, stejně tak jako ji vnímá Michael. Pokud se k ní
poradce nějak přímo nevymezí, může to mít následující důsledky:

Proč jste si zvolil/a právě
tuto práci?

Co vás motivuje?

▪▪Mladí lidé mohou vnímat poradce jako nedůvěryhodného a začít pochybovat o tom, zda jedná v jejich nejlepším zájmu. Pokud mají pocit,
že poradce sleduje ještě jiný cíl (než je pomoc studentům), projeví se to
bezesporu negativně na jejich vzájemném vztahu.
▪▪Poradce může ve studentech paradoxně posilovat pocit nejistoty a tlaku
místo toho, aby jim poskytl bezpečný prostor pro přemýšlení o jejich
kariérových možnostech.

Jak by se tedy měl kariérový poradce zachovat?

Pokud by poradce otevřeně hovořil o tom, že opravdu existuje silná politická
poptávka po prakticky orientovaném vzdělávání, mohl by vyvolat podnětnou
diskuzi o aktuálním stavu společnosti a situaci na trhu práce. Rovněž by tím
poskytl prostor k úvahám nad tím, že cest ke spokojenému životu je mnoho
a že není rozumné odmítnout praktické vzdělání rovnou bez vážnějšího za88

myšlení. Takováto otevřená diskuze by navíc mohla posílit schopnost mladých lidí kriticky přemýšlet o volbě povolání.

Kritické myšlení v poradenské praxi – etická zodpovědnost

Není vždy jednoduché dohlédnout důsledky, které poradenství může přinést.
Maltský profesor Ronald Sultana (2014) proto tvrdí, že kariérové poradenství
musí být vnímáno jako část mnohem většího celku. Je tedy naprosto nezbytné,
aby se poradce zamýšlel nad vlastní rolí ve společnosti a nad tím, jaké příležitosti může jeho poradenská činnost otevírat a jaké může mít dopady.
Americká filozofka německého původu Hannah Arendtová nazývá neschopnost (či neochotu) kriticky hodnotit svou roli v životech jiných lidí popíráním zodpovědnosti (Aasland 2011). Pokud má poradce pochybnosti
o tom, zda jsou poradenské aktivity v nejlepším zájmu dotčených mladých
lidí, měl by o tom otevřeně mluvit. Zároveň je pak jeho etickou zodpovědností
jednat v jejich nejlepším zájmu. Z toho důvodu je nutné, aby si osvojil schopnost kritického myšlení.

k ZAMYŠLENÍ
Nechte žáky přečíst článek informující o trhu práce. Požádejte je, ať najdou
co nejvíce ověřených informací, které výroky z článku vyvracejí, a co nejvíce
těch, které jej potvrzují.
▪▪Je-li některá skupina větší, znamená to automaticky, že je článek
pravdivý či nepravdivý?
▪▪Co ještě může být příčinou převahy či nedostatku určitého typu informací?
Odkazy a tipy na další čtení:
Aasland, D. (2011) Vejledning Mellem Menneske og system I, Eidem.fl, (2011) Til den andens bedste,
Dansk Psykologiskforlag.
Burggreave, R. (1999) Violence and the vulnerable face of the other. Journal of Social Philosophy.
30(1), 29–45.
Hooley, T. (2018) The Neoliberal Challenge to Career Guidance: Mobilising Research, Policy and
Practice Around Social Justice. In: Hooley, T., Sultana, R. G. and Thomsen, R. (eds) Career Guidance
For Social Justice. Routledge.
Moore, N., Clark, L., Neary, S., and Blake, H. (2020). Crucial impacts on career choices: A European
research project to understand the influences on young people’s choices in primary and secondary schools.
Derby: International Centre for Guidance Studies.
Simmons, W. P. (1999). The Third. Philosophy & Social Criticism. 25(6), 83–104.
Skovhus, R. (2017) Vejledning: Valg & læring. Aarhus: Trykværket.
Sultana, R. G. (2014) Pessimism of the intellect, optimism of the will? Troubling the relationship
between career guidance and social justice. International Journal of Vocational Guidance. 14, 5–15.
Sultana, R. G. (2014) Career Guidance for Social Justice in Neoliberal Times. In: Arulmani, G., Bkashi, A. J., Leong, F. T. L. and Watts, A. G. (eds) Handbook of Career Development, New York: Springer.
1/
PISA je mezinárodní šetření OECD, které srovnává kompetence studentů v členských zemích
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Kariérové poradenství
jako permanentní konflikt?
Eva Kavková

Jakou roli má mít

v kariérovém poradenství
aktuální ekonomická
poptávka?

Kariérové poradenství, podobně jako sociální či komunitní práce, je založeno na permanentním konfliktu či dilematu. Aktéry tohoto konfliktu představují na jedné straně žáci, na druhé straně instituce či systém, v rámci kterého je kariérové poradenství poskytováno. Žáci mají svoje představy o tom,
jak by chtěli žít, vykreslují si vlastní kariéru a přemýšlí, jakou školu by chtěli
studovat. Oproti tomu je tu škola či instituce, poskytující kariérové poradenství. Obvykle bývá financovaná státem, regionem či obcí, přičemž zřizovatel
může vyžadovat možnost chod „své“ instituce ovlivnit. V některých ohledech
se pak tato instituce chová jako prodloužená ruka státu, úzce napojeného na
průmysl a nadřazující ekonomické zájmy nade vše. S nadsázkou můžeme říci,
že kariérové poradenství realizované takovouto institucí má za svoji primární
motivaci reagovat na aktuální požadavky trhu práce. Tedy směřovat žáky tak,
aby zaplnili prázdná pracovní místa v oborech, kde je masivnější nedostatek
pracovních sil.
Je zřejmé, že se zájmy obou aktérů ne vždy protínají, a někdy mohou stát
i v přímém protikladu. Mezi nimi pak osciluje kariérový poradce, který je
někdy jazýčkem na vahách a jindy zas samostatným aktérem konfliktu.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Co je vaším cílem v kariérovém poradenství?
▪▪Zjišťujete potřeby vašich žáků?
▪▪Jak ověřujete, že jejich potřebám skutečně rozumíte?
Jesper Hansen ve svém článku „Kritická reflexe a etická zodpovědnost
v kariérovém poradenství“, zveřejněném v této publikaci, podrobněji popisuje etický rozměr tenze, ve které se poradce pohybuje, když se snaží vyvážit
na jedné straně nejlepší zájmy svých klientů (tak jak mu to ukládá etický
kodex) a požadavky společnosti na straně druhé. Upozorňuje na negativní
dopady na život studentů v situaci, kdy je poradenství vychýlené v jejich
neprospěch. Tento článek v návaznosti na něj prozkoumává negativní socioekonomické důsledky kariérového poradenství, které je přespříliš ovlivněno
aktuální ekonomickou poptávkou.
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Tony Watts, zakládající člen Národního institutu pro kariérové vzdělávání
a poradenství ve Velké Británii a hostující profesor na University of Derby,
mluví o tom, že motivace žáků ke studiu spočívá především ve snaze získat
„kus papíru“, který jim bude sloužit jako pas do světa práce. A kariérový poradce pak zastává roli strážného, který kontroluje potřebná víza (1998).
Abychom lépe pochopili konfliktní podstatu kariérového poradenství,
pojďme se blíže podívat na jeho aktéry.

žáci
„life world“

škola/
instituce
„system world“

kariérový
poradce

				
Naším východiskem jsou žáci (v angličtině se zde nejlépe hodí termín „life
world“, který poprvé použil Habermas (1981) a který lze do češtiny volně
přeložit jako svět každodenní reality či žitý svět), protože pro ně je služba
kariérového poradenství na školách či v institucích určená. Žáci mají své zkušenosti s každodenním světem kolem sebe, své hodnoty, ideály a představy
o tom, jak by chtěli žít. Jejich názory a východiska jsou primárně formována
prostředím, ze kterého pocházejí – rodinou, kamarády, či tím, co se dozvědí
na internetu (jak ukázal výzkum našeho projektového týmu, který jsme v roce
2019 realizovali). A ne vždy se shodují s tím, jak to vidí učitelé, kariéroví poradci, vedení školy či vládnoucí politici (a potažmo státní aparát).
Na druhé straně je tu společnost se svými pravidly, normami a hodnotami
(tzv. „system world“). Normy jsou nastavovány tím, kdo drží ve společnosti
moc. Ten určuje, co je akceptováno jako správné, vhodné a normální (tedy
co jsou pravé hodnoty, jak vypadá přijatelné chování, co je dobré studium,
chvályhodná práce či úspěšná kariéra). Co nezapadá do této definice normality, je označováno jako deviantní či patologické (Dominelli 2002). Škola pak
funguje v jistém smyslu jako předstupeň systémového světa, který připravuje
a modeluje žáky podle většinových norem společnosti (Illich 1975). Ti, kteří
normám neodpovídají, jsou vytlačeni na okraj systému. Plant (2014) hovoří
o tom, že ti, kteří předčasně ukončí studium (v angličtině označovaní jako
„drop outs“), jsou vlastně systémem vytlačováni ven, tedy „push outs“. Fakt,
že nedostudují, je vnímán jako osobní selhání, způsobené nedostatkem se91
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bevědomí, malou výdrží či nízkou motivací, nikoli jako chyba systému, který
neodpovídá jejich potřebám, a nedává jim tak jinou možnost než propadnout.
Mezi děti, které jsou ohrožené předčasným ukončením školní docházky,
patří podle studie realizované agenturou Eurofound v roce 2012 ty s handicapem, z rozvedených, nezaměstnaných či nízkopříjmových rodin. A rovněž děti cizinců. Tedy všichni, jejichž životní a kulturní vzorce neodpovídají
mainstreamové normalitě.

vždy příjemných či bezpečných pracovních podmínek. Kromě toho, některé
profese v těchto odvětvích jsou výrazně ohroženy robotizací, a mohou tak
během několika let zcela zaniknout. Kariérový poradce, který se nechává příliš ovlivňovat systémem, může mít tendenci směřovat žáky, kteří se jeví jako
neperspektivní, nerozhodnutí, nároční na vzdělávání nebo kteří nemají školou
oceňované a podporované kompetence, právě do těchto méně kvalifikovaných
profesí. Práce s nimi totiž není snadná. Často na ni chybí čas či peníze a poradce musí umět přemýšlet kriticky a nekonvenčně, mimo vymezující škatulky předepsané normality, aby objevil jejich skrytý potenciál.

Jak toto téma zapadá
do vaší praxe?

Tip:
Nechte žáky vysvětlit 2-4 pojmy související s uplatněním na trhu práce
(např. úspěch, kariéra, dobrá škola, smysluplná práce atd.). V následující diskusi porovnejte, zda se definice žáků (a vás) významově liší. Upozorněte žáky,
že v této aktivitě není žádná odpověď ani správná, ani špatná, jde o vlastní
pojetí významu těchto pojmů.

Jak vypadá kariérové poradenství v kontextu výše popsaných mechanismů?

Žáci jsou podporováni v tom, aby si vybírali takovou studijní a potažmo
kariérní cestu, která je ve společnosti aktuálně žádaná, obvyklá či potřebná.
Tedy aby šli studovat školy a následně se pak uplatnili v profesích, po kterých je aktuální poptávka na trhu práce. Někdy bez ohledu na to, co si přejí
oni sami. Tento princip je sám o sobě neškodný. Někteří žáci mají nereálná
očekávání od svého života, nebo naopak vůbec netuší, kam dále směřovat
a kariérový poradce pak funguje jako kotva směrem ke každodenní realitě.
Je však nutné kotvit citlivě a žáky nedemotivovat, jak demonstruje již zmiňovaný článek Jespera Hansena. Pokud se tak neděje, poradce nerespektuje
přání a potřeby svých žáků a příliš nepřemýšlí o pokynech, které dostává,
má takové poradenství v konečném důsledku negativní dopad především
na jedince z nízkopříjmových a sociálně znevýhodněných rodin. Pojďme si
ukázat, jak se to projevuje v praxi.
Mezi dlouhodobě žádané pozice na trhu práce patří kromě IT specialistů
také pracovní místa ve výrobě a stavebnictví (McGrath 2019). Tedy méně
kvalifikované profese s nižším příjmem, často ve směnném provozu, za ne
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Pokud se kariérový poradce nad dopady své práce příliš nezamýšlí a jde
cestou nejmenšího odporu, přispívá ve svém důsledku k udržování sociálních
rozdílů a nerovností. Jak dokládá řada výzkumů (viz níže), děti ze střední
či vyšší třídy, tedy z rodin, kde je vzdělávání přikládána vysoká hodnota, si
snáze osvojí školou oceňované vzorce chování a norem, a proto se také snáze
dostanou na střední a posléze na vysoké školy. Oproti tomu děti z dělnického
prostředí, které nemají tyto normy od dětství vštěpovány, ve vzdělání přílišný
smysl nevidí a škola je nemotivuje, končí na učilištích a opět v dělnických,
tedy nízkopříjmových, často i nejistých a prekérních (precarious v originále) profesích. A to bez ohledu na talent, který mají. Jak říká Katrňák ve své
publikaci „Odsouzeni k manuální práci“ (2004): „… je třeba se tázat, zda
v učňovských oborech díky sociálnímu původu nekončí řada žáků základních škol,
jejichž objektivně změřené intelektuální schopnosti by za jiných podmínek umožnily studium na střední škole.“ S velkou nadsázkou pak můžeme říci, že nereflektované kariérové poradenství přispívá k vytváření privilegovaných vrstev
na straně jedné a díky procesu robotizace a automatizace vrstev v budoucnu
nezaměstnaných (či nezaměstnatelných) na straně druhé.
Z celé řady především sociologů, kteří se zabývali tématem nerovného přístupu ke vzdělání a s ním související nízkou sociální a profesní mobilitou,
stojí za zmínku následující publikace: Thompson, K. (2016). White Working
Class Underachievement, Šafr, J. (2012). Mechanismy mezigenerační reprodukce
nerovností, Matějů, P., Straková, J. et al. (2006). (Ne)rovné šance na vzdělání.
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Vzdělanostní nerovnosti v České republice, Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině, Acher, l., Huchings, M.,
and Ross, A. (2003). Higher Education and Social Class. Issues of exclusion and
inclusion, Erikson, R., Goldthorpe, J. H. (1992). The Constant Flux. A Study of
Class Mobility in Industrial Societies, Willis, P. (1975). Learning to Labour
Posledním prvkem ve schématu je samotný kariérový poradce. Ten přichází
na scénu nikoli jako nepopsaný list papíru, ale se svými životními zkušenostmi,
výchovou, rodinným a profesním zázemím, hodnotami a pohledem na svět. To
vše ovlivňuje způsob jeho práce i to, jakým způsobem se zapojuje do našeho trojúhelníku, zda dokáže balancovat rozporuplné požadavky přicházející z obou stran
a hledat přijatelné kompromisy. Tak, aby na jedné straně „nezradil klienta“, a zároveň nešel hlavou proti systému.

Co může kariérový poradce udělat proto, aby se mu lépe fungovalo
v této náročné pozici?
Co vás napadá po

přečtení tohoto článku?

Jednou z možností je využít nástrojů kritické reflexe, o kterých pojednávají
články Siobhan Neary v této publikaci. Tedy zastavit se a pozorně se podívat
sám na sebe, na svoji práci a kontext, ve kterém je vykonávána. Cílem kritické
reflexe je nahlédnout pod povrch věcí, které pokládáme za dané a neměnné,
a naučit se zkoumat zpětně, průběžně „za pochodu“ i směrem do budoucnosti
svoji motivaci, jednání a také jejich dopady. Tak, abychom například nevědomky neposilovali sociální nespravedlnosti a nerovnosti.

Odkazy a tipy na další čtení:
Dominelli, L. (2002). Anti-Oppressive Social Work, Theory and Practice. London: Palgrave Macmillan.
Eurofound. (2012) Recent Policy Developments Related to Those Not In Employment, Education and
Training (NEETs). Dublin: Eurofound.
Habermas, J. (1983) The Theory of Communicative Action, Volume 1, Reason and the Rationalization of
Society, translated by Thomas McCarthy, Boston: Beacon Press.
Illich, I. (1995) Deschooling Society, Marion Boyars Publishers Ltd.
Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: SLON.
McGrath, J. (2019) Analysis of shortage and sur plus occupations based on national and Eurostat Labour Force
Survey data. European Comission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion.
Moore, N., Clark, L., Neary, S., and Blake, H. (2020) Crucial impacts on career choices: A European
research project to understand the influences on young people’s choices in primary and secondary schools.
Derby: International Centre for Guidance Studies.
Oomen, A., Plant, P. (2014) Early School Leaving and Lifelong Guidance. Jyväskylä: The European
Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN).
Thompson, N. (2016). Anti-Discriminatory Practice (6th Ed.). Palgrave.
Watts, A. G., (1998). Reshaping Careeer Development for the 21stCentury. Derby: Centre for Guidance
Studies. Dostupné z:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.100.1185&rep=rep1&type=pdf
https://infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-10/Profese-a-obory-ktere-zamestnavatele-potrebuji/26
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Udržitelné poradenství
jako výchova k odpovědnosti
Miriam Dimsits, Helena Košťálová
Kariéroví poradci. Běžnou náplní naší práce je povídat si s lidmi a podpořit
jejich úvahy o sobě a společnosti, ve které žijí. Většina z nás si ani neuvědomuje, jak obrovský vliv vlastně můžeme mít. Tím, že pomáháme mladým lidem
zvolit si dobrou a smysluplnou kariérní cestu, se podílíme na formování hodnot a etických principů mladé generace – a to je cesta k proměně společnosti
na lokální i globální úrovni.
Kariérové poradenství jako obor vzniklo jako vedlejší produkt průmyslové
revoluce kolem roku 1900 v reakci na převratné společenské změny. Masy lidí
se tehdy přesouvaly z venkova do měst, do jiných zemí či kontinentů v naději,
že získají práci, vymaní se z chudoby a začnou nový, lepší život. Historicky
první kariérový poradce Frank Parsons byl původem inženýr a právník, který
na vlastní kůži zažil nezaměstnanost a dopady finanční krize v USA. Vedlo
ho jeho silné sociální cítění, když se rozhodl zřídit v Bostonu první „pracovní
poradnu“ na světě, ve které pomáhal příchozím imigrantům nalézt nejlepší možnou shodu z nabídky pracovních příležitostí ve městě (Brewer 1942,
Plant 2014). Srdcem pracovní poradny bylo kariérové poradenství, poradci
pomáhali klientům na individuálních konzultacích nalézat řešení jejich sociálních problémů. Během uplynulých let tak tito profesionálové přispívali
k řešení výzev moderní společnosti, v mnoha ohledech úspěšně (Watts 1996).
V současné době před námi stojí nový společenský úkol dotýkající se našeho
žití v globální komunitě – rychle se zhoršující životní prostředí. Selžeme-li
v tomto úkolu, bude to mít nedozírný dopad na bilióny životů. A i v tomto
případě může kariérové poradenství hrát významnou roli ve zpomalování negativních trendů při hledání nové rovnováhy mezi jednotlivcem a společností.

k ZAMYŠLENÍ
▪▪Souhlasíte se slovy anglického básníka J. Donna, že „…žádný člověk
není ostrov sám pro sebe…?“ Kdo všechno je součástí vaší části pevniny?
▪▪Co je podle vás výzvou kariérového poradenství v dnešní době?
Profesor Peter Plant z University of South-Eastern Norway navrhl koncept „zeleného poradenství“ (Green Guidance; Plant 2014) s cílem obohatit
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kariérové poradenství o další rozměr – ekologické hodnoty, zodpovědnost
a udržitelnost. Plant se vztahuje k historickému dědictví Franka Parsonse,
resp. jeho představy o spravedlivém kariérovém poradenství. Jak zdůrazňuje Plant, profese vybudovaná na myšlenkách sociální odpovědnosti by měla
zohledňovat i environmentální témata – a jistě by se jimi zabýval i Frank
Parsons, kdyby tehdy měl informace, které máme my dnes (ibid.). Poradce,
který do své práce začleňuje myšlenky „zeleného poradenství“, by měl podporovat své klienty v tom, aby přemýšleli nad takovými alternativami svých
kariérních cest, které jsou udržitelné, resp. mají pozitivní dopad na životní
prostředí (ibid.).
Je na místě se zamyslet, jak bychom měli k „zelenému poradenství“ přistupovat. Pokud bychom viděli za pojmem „životní prostředí“ jen jeho jednu součást (konkrétně přírodu), je tu riziko, že nepochopíme téma životního
prostředí v celé šíři. Pak také můžeme přehlédnout souvislosti – jak globální
výzvy týkající se ekologie a klimatických změn vznikly a jak je řešit. Životní
prostředí totiž není jen „zelené“.
K pochopení komplexnosti této úlohy nám pomůže všem známý koncept. První zmínku o něm nalezneme v dokumentech OSN již v 60. letech.
V průběhu 80. let se přesunul do centra diskuse díky zprávě OSN „Naše
společná budoucnost“ (Our Common Future), známé jako „Zpráva
Brundtlandové“ (Brundtland Report). Od roku 2015 jde o klíčový pojem
programu „17 cílů udržitelného rozvoje“ (SDGs). Jde samozřejmě o koncept udržitelnosti (UNORG 2015/UNWCED 1987). Udržitelnost jako
přístup nabízí mezioborové řešení aktuálních společenských výzev, při zohlednění potřeb lidí, přírody i ekonomiky (Elkington 1997). Je to postoj,
který může inspirovat veškerá rozhodování s globálním dopadem, včetně
kariérní volby.
Podle tohoto konceptu, jak jej v roce 1987 Gro Harlem Brundtland představila (a k čemu se Světová komise OSN pro životní prostředí zavázala), je
udržitelný rozvoj definován jako „rozvoj, který reaguje na potřeby současnosti,
aniž by bylo ohroženo právo budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“
(UNWCED 1987). Tato definice neříká nic o přírodě nebo ekologii, ale zmiňuje lidi a jejich potřeby. Vyzývá k morální zodpovědnosti při uspokojování
našich vlastních potřeb – abychom mysleli na to, že lidé budoucnosti, lidé,
které jsme dosud nepotkali nebo ani nikdy nepotkáme, by měli mít stejné
příležitosti k uspokojování svých potřeb, jako máme my dnes. Je to apel na
mezigenerační solidaritu, etický postoj, který se neomezuje jen na osobní zku96

šenost. Jde o volání po etice zodpovědnosti a kategorický imperativ (Levinas
1991/1980, Wood 2007).
Kde vidíme souvislost s kariérní volbou mladých lidí? Koncept udržitelnosti nám pomáhá pochopit mezioborová propojení mezi přírodou, lidskými
bytostmi, společností a ekonomií. Upozorňuje na to, že nejsme izolovanými bytostmi s možností volby vybrat si, nebo nevybrat „udržitelnou kariéru“.
Naše tzv. „svobodná volba“ vždy nějakým způsobem ovlivňuje přírodu, společnost, komunitu i ekonomiku. Naše svobodná rozhodnutí totiž v důsledku buď
omezí naši vlastní svobodu, nebo (jak naznačuje definice udržitelnosti) může
negativně ovlivnit svobodu a kvalitu života budoucích generací.

Jak propojit koncept udržitelnosti s kariérovým poradenstvím?

Poradci by měli hledat cesty, jak podpořit jednotlivce usilující o stabilní
a smysluplné živobytí, aniž by byl ohrožen přístup budoucích generací k stabilnímu živobytí a smysluplné kariérní cestě. Nabízíme proto koncept udržitelného poradenství, který se opírá o definici ze „Zprávy Brundtlandové“.

Jaké změny by mohly být

Udržitelné kariérové poradenství můžeme chápat jako „praxi, která podporuje kariérní rozvoj a která uspokojuje potřeby současnosti, aniž by bylo ohroženo
právo budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“.

žáky.

Při zkoumání 17 cílů udržitelného rozvoje OSN vnímáme 17 oblastí,
které jsou vzájemně podmíněny, resp. propojeny v sekvenci dominového
efektu. Kariérové poradenství se dotýká zejména těchto: kvalita vzdělávání, snižování nerovností, zajištění genderové rovnosti, důstojná práce.
Současně, když se podíváme na 17 cílů, vidíme také 17 výzev, se kterými se
budou mladí lidé v budoucnu potkávat, mj. v souvislosti s kariérní volbou.
17 cílů může tedy posloužit jako „maják“ při orientaci na kariérní cestě.
Pokud se mladý člověk rozhodne věnovat jednomu či více ze zmíněných
17 cílů OSN, volí si takovou profesní a vzdělávací dráhu, která řeší některé
z témat udržitelnosti. A jak dnes, tak i v budoucnu potřebujeme lidi, kteří
přemýšlí nad tím, jak a v čem se mohou vzdělávat či jakou práci si mohou
zvolit, aby současně přispívali k řešení některého ze 17 cílů udržitelného
rozvoje OSN. A přesně to by mělo být centrem zájmu udržitelného kariérového poradenství. Jde o takové poradenství, které nezapomíná na poskytování informací, diskusi a řízenou facilitaci na témata globálních výzev.
Díky tomu může individuální rozhodování o kariéře pozitivně ovlivnit
budoucnost nás všech.
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Co si můžeme představit pod „udržitelným poradenstvím“ na škole v praxi?
Níže uvádíme příklad aktivit, které lze zařadit do práce s mladými s lidmi.

Povolání budoucnosti

Cíl: posílit kritické myšlení a kreativitu, rozšířit žákům obzory, upozornit
na témata týkající se udržitelnosti a společenské odpovědnosti
První část
Dříve, než začnete, připravte si kartičky s názvy následujících profesí budoucnosti: akvaponik, organický energetik, rezidenční manažer, operátor
SmartCubes, instalátor biofilmu (níže naleznete popisy těchto profesí).
1. Rozdělte žáky do skupin. Každá skupina obdrží jednu kartu s názvem
profese.
2. Ve skupinách žáci diskutují následující otázky a zpracují je formou plakátu.
a. Co podle vás znamená profese, kterou máte na kartičce? Co takový
člověk dělá?
b. K čemu je tato profese užitečná? Jak takový člověk může pomoci (lidem, přírodě, společnosti…)? Kdo a proč by byl ochoten za tuto službu
zaplatit?
c. Jaké znalosti, dovednosti, zkušenosti, povahu apod. by měl mít člověk,
aby tuto profesi vykonával dobře?
3. Nechte skupiny prezentovat svoje nápady.
4. Plakáty s jednotlivými profesemi můžete vyvěsit na stěnu. Je-li třeba,
můžete doplnit potřebné informace.

2. Nechte žáky, ať si jedno z témat vyberou (ideálně takové, které řeší zájem
větší skupiny lidí) a zkusí vymyslet profesi, která ještě neexistuje a mohla by
v budoucnu vyřešit daný problém.
3. Následně mohou žáci popsat tuto profesi (náplň práce, potřebné znalosti
a dovednosti…) a zpracovat na ni prezentaci (nebo plakát).
4. Diskutujte s žáky, zda vidí nějakou souvislost mezi vymyšlenou profesí
a tématem udržitelnosti/společenské odpovědnosti: „Považuji tuto profesi za
důležitou jen já, nebo i ostatní? Kolik lidí bude mít díky nové profesi užitek/lepší
život? apod.“ Můžete také nechat žáky hlasovat o nově vzniklých profesích
– kterou z nich považujete za nej… (užitečnější, vtipnější, originálnější atd.).
Tip: část jedna a část dvě mohou být realizovány i nezávisle na sobě. Dle
potřeby můžete využít souvislosti mezi obsahem profesí a předmětem, který
vyučujete, nebo požádat žáky o domácí přípravu předem. Plakáty mohou mít
„papírovou“ nebo digitální formu (můžete využít dostupné aplikace na infografiku nebo elektronické nástěnky – např.
https://www.canva.com/, https://padlet.com/dashboard).
Organický energetik
Pro život v moderním světě potřebují lidé energetické zdroje. Současný způsob vyrábění elektřiny je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Proto potřebujeme hledat
takové zdroje, které jsou přírodní, obnovitelné a které nejsou zdraví škodlivé. Organický energetik je expert, který zvažuje veškeré možnosti využívání vhodných zdrojů;
navrhuje náhradu škodlivých zdrojů za neškodlivé; řeší, jak zasadit vhodnější zdroje do
současné infrastruktury a jak nakládat s odpady z těchto zdrojů. Organický energetik
spolupracuje s experty z celého světa, aby se podílel na snižování negativních dopadů
tvorby energie na životní prostředí na globální úrovni.

5. Diskutujte s žáky, jak profese vznikají na základě společenské potřeby,
případně jaké další profese by ještě mohly vzniknout v souvislosti s globálními úkoly současnosti.

Rezidenční manažer
Pořídit si vlastní bydlení je pro mnoho mladých rodin nedostupné. Řešením může být
sdílení většího domu spolu s přáteli nebo příbuznými. Součástí spolu-bydlení může být
i sdílení auta či jiného majetku. Spolubydlící se také mohou podílet na úhradě hypotéky
či splátek za spotřebiče. Rezidenční manažer veškeré tyto aktivity koordinuje. Ručí za
to, že všechny společné účty jsou včas zaplaceny a že vozidla i spotřebiče fungují. Může
být také mediátorem v případě konfliktů či nedorozumění mezi spolubydlícími.

Druhá část
1. Požádejte žáky, ať si sepíší seznam všeho, co jim vadí nebo co jim dělá
starost (např. že se vyhazuje nedojedené jídlo ve školní jídelně; že si rodiče některých spolužáků nemohou dovolit platit za mimoškolní aktivity; že
lidé na sociálních sítích lžou; týrání zvířat v cirkuse; honba za značkovým
oblečením atd.).

Operátor SmartCubes
V dnešní době se 90 % přepravy veškerého zboží odehrává na moři. Aby bylo možné
mít o zásilkách přehled, vznikají „chytrá“ (smart) řešení trasování zásilek, tzv. SmartCubes, tj. zařízení, na která jsou napojeni odesílatelé i koncoví zákazníci. Ačkoli jde
o automatizovaný systém, při přesunu miliónů kontejnerů může vzniknout mnoho potíží. Operátor SmartCubes kontroluje trasování zboží a zajišťuje, aby zásilky dorazily
na správné místo nejkratší a nejefektivnější možnou cestou.
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Instalátor biofilmu
Je pravděpodobné, že v roce 2030 již budou existovat technologie, které nám umožní zpracovat odpad domácnosti přímo v našich domovech. Pomocníkem nám budou
biofilmy, což je v podstatě „živý povrch“, mnoho buněk pohromadě tvořících vrstvu.
Instalátor biofilmu se významně podílí na budování energeticky efektivních budov.
V nich mohou instalovat např. potrubí s biofilmem, který se živí plísní, nebo „živou
obývací stěnu“, která zlepšuje kvalitu vzduchu. Součástí práce instalátora biofilmu je také
vzdělávání lidí o možnostech renovací jejich domovů.
Akvaponik
Počet ryb ve volné přírodě rapidně ubývá. Řešením mohou být nové metody, jako je
akvaponie, tj. integrovaný systém kombinující chov ryb a pěstování rostlin. V akvaponii rostou rostliny na povrchu vody, zatímco ryby žijí pod rostlinami. Rostliny vrací
do vody kyslík a ryby svými výkaly poskytují rostlinám potřebné živiny. Akvaponik je
farmář, který tento systém obsluhuje a produkuje jak ryby, tak i rostliny (např. zeleninu). Systém akvaponie zpravidla zabírá mnohem méně místa a vyžaduje méně zdrojů
než tradiční farma.
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Helena Košťálová
Kariérová koučka a lektorka EKS,
Česká republika

Markéta Cudlínová
Kariérová koučka a lektorka EKS,
Česká republika

Na kariérovém poradenství ji zajímají všechny úrovně – od systémové a teoretické, až po praktickou práci s klienty. V posledních letech se hlouběji věnuje
poradenství na školách. V EKS realizuje koučovací
setkání s mladými lidmi, vede vzdělávací kurzy pro
kariérové poradce a tématu školního poradenství se
věnuje i ve své disertaci na Univerzitě Karlově.
Zřídka kdy dokáže vypnout hlavu, nové informace a zážitky v ní podněcují proud asociací. Proměny světa ji fascinují a baví ji hledat nečekané
souvislosti a možné dopady na kariéru člověka.
Vztah ke světu považuje za důležitý i pro to, že
má svět ráda a věří, že svým přístupem ovlivňujeme jeho budoucí podobu.

Vystudovala sociální práci, a do EKS ji tak přivedl zájem o práci s lidmi. Již 10 let zde působí jako
lektorka kurzů kariérového poradenství, osobního
rozvoje a kariérová poradkyně. Na cestě za větší
osobní či profesní spokojeností podporuje hravými
metodami děti i dospělé.
Je hluboce přesvědčena o tom, že to, jakým způsobem se vztahujeme k sobě, ovlivňuje naši kvalitu
vztahů s druhými i způsob nazírání na okolní svět.
S trochou nadsázky lze tak říct, že péče o nás samotné může mít pozitivní dopad na celou planetu.
Při psaní a editaci knihy si nejvíce užila samotný
tvůrčí proces – aneb možnost být u toho, když se
myšlenky prolínají.

Hannah Blake
Výzkumnice v Mezinárodním centru
pro poradenská studia (iCeGS)
Univerzita v Derby, Velká Británie

Lewis Clark
Výzkumný asistent v Mezinárodním centru
pro poradenská studia (iCeGS)
Univerzita v Derby, Velká Británie

Přidala se k týmu v iCeGS v březnu 2020 a od té
doby se zapojila do řady projektů od kariérového
poradenství, výuky osob se specifickými vzdělávacími potřebami až po efektivní spolupráci s firmami a školami. Domnívá se, že kapitola „Já a svět“ je
zvláště důležitá a významná, protože nám ukazuje,
že rodiče hrají klíčovou roli pří výběru budoucí studijní a profesní dráhy mladých lidí. Ze své osobní zkušenosti dobře ví, jak významný vliv rodiče
a jejich názory mají na rozhodování jejich dětí a jak
tento vliv může s konečnou platností rozhodnout
o budoucím směřování v životě mladého člověka.

K týmu iCeGS se připojil v roce 2017. Od té
doby realizoval výzkumy na poli kariérového
poradenství v národních i mezinárodních projektech a pracoval s mnoha cílovými skupinami,
včetně profesionálních kariérových poradců, mladých lidí či rodičů.
Kapitola „Já a moje okolí“ je pro něj osobně velmi důležitá, protože jedním z prvních projektů, na
kterých se v rámci svého týmu v iCeGS podílel,
byl výzkum vztahů mezi rodiči a jejich dětmi v kariérovém kontextu. Od té doby pokračoval ve výzkumu s touto specifickou kohortou, aby poukázal
na důležitost role, kterou rodiče hrají v kariérovém
rozvoji svých dětí.
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Miriam Dimsits
Kariérová konzultantka, zakladatelka Vše o kariéře,
externí lektorka na Aarhuské univerzitě,
Dánsko
Kariérovému poradenství se věnuje od roku 2007
a vystřídala zde řadu pozic. Pracovala jako poradkyně, lektorka a pedagožka, také jako výzkumnice.
Nyní založila vlastní společnost a zároveň působí
na Aarhuské univerzitě, kde vzdělává a školí budoucí kariérové profesionály v oblasti poradenství,
supervize a vzdělávání.
Cítí silnou potřebu podporovat kariérové poradce,
protože ti mají v popisu práce změnit svět. Ona sama
se věnuje tématu udržitelnosti v kariérovém poradenství a nástrojům, jak podpořit klienty, aby uchopili svět kolem sebe a žili život, jaký si opravdu přejí.
Elisabeth Graungaard
Lektorka, facilitátorka a konzultantka na poli
kariérového poradenství, Dánsko
Jedenáct let se věnovala výuce v rámci bakalářského
studijního programu kariérového poradenství a také
působila jako kariérová poradkyně na střední škole.
Kritickou reflexi a zkoumání vlastní praxe, přesvědčení a hodnot pokládá za klíčovou část dobré poradenské praxe. Jí samotné pomohla kritická reflexe
k tomu, aby se podívala na svoji práci z nových perspektiv a začala věci dělat jinak.

Eva Kavková
Kariérová koučka a lektorka EKS,
Česká republika

Siobhan Neary
Vedoucí Mezinárodního centra pro poradenská
studia (iCeGS) Univerzita v Derby, Velká Británie

V kariérovém poradenství, kterému se věnuje přes
deset let, se soustředí především na mapování skrytého potenciálu a posilování (empowerment) znevýhodněných cílových skupin.
Léta praxe s různými klienty a v různých prostředích ji přivedly k poznání, že je klíčové zamýšlet se
nad tím, co je vlastně širším cílem poradenství, které
poskytujeme, komu slouží a jaké zájmy prosazuje.
Opravdu sledujeme především blaho našich klientů,
anebo jen v konečném důsledku upevňujeme panující sociální a ekonomické nerovnosti?

Na scéně kariérového poradenství ve Velké Británii
se pohybuje přes 30 let a za tu dobu vystřídala role
kariérové poradkyně, lektorky a výzkumnice. Její
vášní je profesionalizace kariérového rozvoje poradců prostřednictvím vstupního výcviku a průběžného profesního vzdělávání. Proto je pro ni zvláště
důležitá kritická reflexe a kapitola „Já a svět“ v této
publikaci. Každý, kdo pracuje v oblasti kariérového
poradenství a rozvoje, potřebuje neustále reflektovat a přemýšlet nad tím, co dělá, jaké dopady má
jeho práce a jak ji může změnit tak, aby zkvalitnil
její výstupy.

NICKI MOORE
Lektorka kariérového poradenství a rozvoje
v Mezinárodním centru pro poradenská studia
(iCeGS) Univerzita v Derby,
Velká Británie

Lenka Němcová
Kariérová koučka a lektorka EKS,
Česká republika

Na poli kariérového poradenství a rozvoje se pohybuje již 24 let. Na začátku své dráhy pracovala
jako kariérová poradkyně s mladými lidmi, včetně
těch se speciálními vzdělávacími potřebami. Nyní se
věnuje především přednáškové činnosti a výzkumu.
Zvláště se zajímá o to, jakým způsobem rozvíjíme
své profesní dovednosti a jak vznikají komunity
jednotlivců, kteří se navzájem podporují v rozvoji
své profesní praxe. Lidé kolem ní jsou pro ni neutuchajícím zdrojem inspirace. Jedna z kapitol této
Jesper Sigaard Hansen
publikace, jejíž je autorkou, se týká právě takovýchto
Odborný asistent kariérového poradenství
komunit. Inspirací k jejímu napsání byla její vlastní
VIA University College, Dánsko
dcera, která ji každý den učí, že zlepšovat se můNa VIA University College má Jesper na starosti žeme i díky tomu, že nasloucháme druhým a sami
různé výzkumné projekty na poli kariérového pora- naopak své znalosti a zkušenosti sdílíme.
denství a rovněž učí v bakalářském studijním programu budoucí kariérové poradce.
Tématem, kterému se nejvíce věnuje, je zmírňování
sociální nerovnosti v dánském vzdělávacím systému právě prostřednictvím kariérového poradenství.
Toto klíčové téma se nejvíce promítá do jeho článku
„Kritická reflexe a etická zodpovědnost v kariérovém poradenství“.
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Vystudovala kulturní a sociální antropologii a vzdělávání dospělých se věnuje od roku 2012. V EKS
pracuje jako kariérová poradkyně a lektorka kurzů
profesního a osobního rozvoje. Ráda se učí z praxe,
její klienti z řad dětí i dospělých jsou pro ni zároveň
inspirací do další práce.
Její přirozenost jí velí nedělat velké rozdíly mezi
vztahem ke světu a vztahem k blízkému okolí – všude je potřeba úsměv a pochopení. Nejen ve své práci tak denně uplatňuje empatii a pozitivní přístup.
A protože změny bere jako výzvy, k životu i všemu,
co přináší, přistupuje s elánem.

psychologií, a to především jejím klíčovým principem, který praví, že se lidská existence odehrává
a odvíjí v mezilidském kontextu a tam, kde komunikace, jejímž cílem je uznat druhé, je oceňována.

Elena Fernández Rey
Profesorka Poradenství ve vzdělávání,
koordinátorka magisterského programu
Vzdělávací proces, Pedagogická fakulta,
Univerzita Santiago de Compostela, Španělsko
Školí budoucí učitele a pedagogy. O své práci říká:
„Učitelství bylo vždy mou první profesní volbou.
Už v 6 letech, když se mne dospělí ptali, čím chci
být, až vyrostu, jsem odpovídala, že učitelkou.“
Kapitola „Já a moje okolí“ je jí tematicky velmi blízká, protože souzní s tvrzením, že poradci jsou nositelé změny v kontextu, ve kterém pracují. Proto
jsou vztahy s lidmi, skupinami, institucemi a organizacemi klíčové pro jejich každodenní práci.

CRISTINA CEINOS SANZ
Vysokoškolská pedagožka v oboru Poradenství pro
volbu povolání, Poradenství ve vzdělávání
Univerzita Santiago de Compostela, Španělsko

Od roku 2005 je členkou výzkumné skupiny zaměřené na diagnostiku, poradenství ve vzdělávání
a poradenství při volbě povolání. Je rovněž aktivní
v několika národních a mezinárodních výzkumných projektech, které se zabývají informačními
a komunikačními technologiemi v poradenství,
výcvikem kariérových poradců a kariérovým poraMIGUEL ÁNGEL NOGUEIRA PÉREZ
denstvím samotným.
Vysokoškolský učitel
Pro ni osobně je nejdůležitější druhá kapitola „Já
Univerzita Santiago de Compostela, Španělsko
a moje okolí“, do které přispěla článkem „Splétání
Patnáct let učí na vysoké škole vstupní kurzy sítí“. Věří, že navazování kontaktů a práce v mulpro budoucí vzdělávací a výchovné poradce a též tidisciplinárních týmech je zásadní pro to, aby lidé
pracuje jako výzkumník v oblasti vzdělávacího dokázali plně rozvinout svůj potenciál.
a profesního poradenství. Je mu blízké téma druhé kapitoly v publikaci „Já a moje okolí“, kde se
podílel na příspěvku „Splétání sítí“. Při jeho psaní
využil svoje zkušenosti z oblasti poradenství a komunikace. Článek je také ovlivněn humanistickou
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Ana Couce Santalla
Poradkyně ve vzdělávacím centru
a odborná asistentka na Pedagogické fakultě
Univerzita Santiago de Compostela, Španělsko
Od roku 2003 pracuje pro vzdělávací centrum
a zároveň vyučuje na Univerzitě Santiago de Compostela a tuto svoji pracovní zkušenost promítá do
poradenství a profesního rozvoje. Díky svému vzdělání a profesní praxi má nejblíže k tématu druhé
kapitoly publikace, tedy „Já a moje okolí“. Uznává,
že lidé, kteří se profesně věnují vzdělávání a obzvláště poradenství, mají závazek nejen vůči svým
klientům, ale i celé vzdělávací komunitě. A to jak
v procesu vzdělávání a osobního rozvoje studentů, tak
i v procesu poradenství a podpoře jejich rodin, ale
i ostatních poradců.

Katerina Tsami
Psycholožka v poradenském centru Sivitanidios
Střední odborná škola Sivitanidios, Řecko
Od roku 2013 pracuje s teenagery a mladými lidmi
na střední odborné škole Sivitanidios. Je psycholožka a pomáhá svým studentům lépe poznat sebe
sama, objevit šíři jejich zájmů a zvládnout emočně
těžké období, jakým je puberta.
„Štěstí začíná u tebe, ne u tvých vztahů, ne u tvého
majetku nebo tvého povolání“ – to je její motto,
v které upřímně věří. Člověk nemůže být šťastný
a spokojený, pokud nežije život podle svých hodnot a opravdové touhy svého srdce. Vztah, který
máme sami se sebou, je klíčový pro to, abychom dokázali smysluplně žít.

Martina Švarcová
Koučka a lektorka EKS,
Česká republika

Peggy Vassiliou
Manažerka Centra pro celoživotní vzdělávání
Veřejná škola řemesel a povolání Sivitanidios,
Řecko

Pro EKS vede kurzy zaměřené na mapování kompetencí, komunikačních dovedností, vedení poradenského rozhovoru a využití kreativity a arteterapie v kariérovém poradenství.
Vztah k sobě považuje pro kariérového poradce za
velmi důležitý, možná ten nejdůležitější.
Čím víc známe sami sebe, své přednosti i Achillovy paty, tím víc jsme schopni se přijímat takoví, jací
jsme, lépe odolávat stresu a zároveň i lépe přijímat
ostatní se všemi jejich tzv. nedostatky. Práce na
sobě nikdy nekončí, a proto je pro ni důležité umět
přijímat i vlastní chyby a nebát se chyby dělat. Bez
nich bychom se neposunuli dál.

Pracuje s mládeží i seniory. Zajímá se o to, jak pomoci dospělým znovu se začlenit na trh práce, najít
svoji sebedůvěru a silné stránky. To ji přivedlo ke
kariérovému poradenství. Díky svým zkušenostem
souzní s kapitolou „Já a moje okolí“ v této publikaci. Téma, které sem vnáší, jsou uprchlíci a migranti.
A to proto, že komunity se v dnešní době neustále
mění a lidé z celého světa jsou nuceni se stěhovat
z různých důvodů. Nově příchozí by měli být začleněni do stávajících komunit i celé společnosti
v hostitelských zemích. Této práci se ona sama
i Centrum celoživotního vzdělávání věnuje posledních pět let.

EKS je vzdělávací centrum poskytující kariérové poradenství,

koučování
a vzdělávací kurzy. Více než 18 let pracuje s mládeží i dospělými a asistuje
při hledání správné kariérní cesty. Vede profesní kurzy pro kariérové poradce,
provádí mezinárodní výzkum, vyvíjí vlastní metodiky a vydává řadu učebnic.
EKS byla pětkrát oceněna Národní cenou kariérového poradenství a Zlatou
hvězdou od Evropská komise.
www.ekskurzy.cz/en
The International Centre for Guidance Studies (iCeGS) je výzkumné
centrum se sídlem na University of Derby ve Velké Británii. Centrum, které
bylo zřízeno v roce 1998 má silné odborné znalosti v oblasti kariéry a kariérního rozvoje a zabývá se tématy, jak lze lépe sladit vzdělávání a trh práce. Centrum realizuje výzkum, poskytuje poradenství kariérnímu sektoru, nabízí řadu
vzdělávacích programů pro odborníky na kariérní rozvoj a doktorské studium.
www.derby.ac.uk/icegs
@icegs
VIA University College je jednou ze šesti univerzit v Dánsku. VIA University vyvíjí programy, kurzy a výzkum zaměřený na profesionální praxi
v oblastech, jako je zdravotní péče, vzdělávání, sociální vzdělávání, technologie a kariérní vzdělání.
www.via.dk
The University of Santiago de Compostela je státní instituce vyššího stupně vzdělání založené v roce 1495. V současné době má více než 25 000 studentů na bakalářských, magisterských a doktorských programech. Univerzita
je též významně zapojena do výzkumu vývojových a technologických inovací.
Za posledních 20 let Fakulta pedagogických věd vyvinula pět magisterských
kurzů odborného poradenství s 200 postgraduálními studenty.
www.usc.es
www.usc.gal/gl/centros/cc_educacion
The Lifelong Learning Centre (Level 2) při Sivitanidios Public School
of Trades and Vocations (KEDIVIM2 SDSTE) bylo založeno v roce
2014 a zaměřuje se na další vzdělávání, vzdělávání dospělých, celoživotní
poradenství a poradenské služby.
www.sivitanidios.edu.gr/index.php/en
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