
Role poradenských a kariérních center v 
příští dekádě:

rostoucí komplexita, chaos a připravenost nastupující generace



VÝVOJ SPOTŘEBY ANTIDEPRESIV V ČR

Spotřeba antidepresiv

• 2000 – 9,7 DDD

• 2015 – 55 DDD 

• 2019 – 64,36 DDD (nárůst o 563,5 %)

(Zdroj: https://www.ceskovdatech.cz/clanek/116-depresivni-cesko/; SÚKL)



NÁVŠTĚVNOST PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN UK



VÝZKUM MEZI STUDENTY UK

(Zdroj: Předběžné výsledky studie rizika deprese u studentů UK 2021)



KAZUISTIKA



STRESORY STUDENTŮ NA VŠ

• změny spánkových návyků 

• zvýšení pracovní zátěže 

• zhoršení známek oproti střední škole      

• neznáme situace 

• změna prostředí k životu 

• spolupráce s neznámými lidmi

(Zdroj: Acharya, Jin & Collins, College life is stressful today – Emerging stressors and depressive symptoms in college students 2018)



Složitost současného světa
• konektivismus

• vysoká komplexita

Nejistota budoucího světa
• 2070+ konec aktivního života 

současných studentů

• koncentrace vědomostí a vývoje

• celkové zrychlení světa

PARADIGMA PRO PORADENSKÉ SLUŽBY
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• Záchranná síť při problémech

• Rozvoj dovedností studenta

• Podpora adaptability/připravenosti

• Zpětná vazba na vzdělávací systém

FUNKCE PORADENSKÝCH SLUŽEB



College Career Life

ADAPTABILITA – BE READY



• Career and College Readiness (NACE 2021, USA)

• KSAO (21 horizontálních dovedností) European Centre for the Development of Vocational 
Training 2006

• Employability skills (University Oxford Career Services 2021, UK)

• Zaměstnanecké dovednosti 2020 ČZU a VŠB-TUO 2021; (36 dotazovaných firem)

INSPIRACE – RÁMEC ROZVOJE 
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DYNAMIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB



Student a počasí = CHAOTICKÝ SYSTÉM

• Vysoká komplexita

• Nelineární

• Nepředvídatelný

• Dynamický

• Vliv nahodilosti a atraktorů

• Citlivost na počáteční vlivy

STUDENT JAKO CHAOTICKÝ SYSTÉM

Ryan Roslansky for Insider 2021 



CESTA OD PORADENSTVÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ 

• Dovednosti učíme, ale nepočítá se s nimi
• Demotivace

• Zátěž na pedagogy

• „Takto toto funguje“ vs „Jak zjistit, jak funguje něco, co neznám?“

• Definovat kompetence

• Vyplňovat mezery



CÍLE SKUPINOVÉHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ NA MUNI A VŠE 

• Identifikovat, popsat a rozvinout vlastní profesně-osobnostní charakteristiky a

klíčové kompetence potřebné pro svou budoucí kariéru.

• Stanovit svůj profesní cíl a naplánovat akční kroky, které vedou k jeho splnění.

• Zpracovat vlastní portfolio zahrnující strukturovaný životopis, motivační dopis

popř. profil na profesních sociálních sítích

• Jednat u výběrového řízení způsobem, který zvyšuje šance na přijetí.



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kariérní start | MUNI Rozvoj profesní kariéry | VŠE

• od roku 2018

• Psychologický ústav, Filozofická fakulta

• Pro studenty celé univerzity, všech ročníků i 
oborů

• Volitelný předmět

• 50 studentů => 100 studentů

• 3 kredity

• Prezenční & online výuka

• Vyučující z řad kariérních poradců, akademiků 
a hostů z praxe  

• 2011 v češtině, 2020 i v angličtině

• Katedra manažerské psychologie a sociologie, Fakulta 
podnikohospodářská

• Studenti bakalářských oborů

• Volitelný předmět 

• 30 studentů/ cvičení, resp. 90 – 120 studentů/ semestr

• 6  kreditů

• Prezenční & online výuka

• Vyučující jsou zkušenými odborníky s praxí v oblasti 
řízení kariéry, lidských zdrojů, koučování a psychologie 
v různých oblastech podnikání, a i v neziskových
organizacích



POČTY STUDENTŮ
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VÝSLEDKY VÝZKUMU (MOTLOVÁ, 2021)

• Studenti jsou schopni po absolvovaní kurzu převzít plnou zodpovědnost za řízení své 
profesní kariéry a prokázat, že umí řídit svou kariéru.

• Není to jen o schopnosti nalézt pracovní uplatnění, ale o schopnosti rozhodovat se o své 
profesní kariéře a přizpůsobit se rychle se měnícímu trhu práce.

• Skupinové kariérové poradenství ovlivňuje kariérní přizpůsobivost a spolupráci, 
schopnost budování kariéry a kariérní zralost studentů.

• Studenti si uvědomují, že rozvoj klíčových kompetencí je základem celoživotního 
rozvoje jedince.

• Získané dovednosti pro řízení vlastní profesní kariéry mají pozitivní dopad na profesní a 
životní orientaci studenta, a to konkretně na rozvoj osobnosti, sebepoznání, řízení 
vlastní kariéry a využití vlastního potenciálu.

(Zdroj: Vliv kariérového poradenství na rozvoj kariérových dovedností studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Motlová, Veronika. Disertační práce, 
2021)



DALŠÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

• FIT & SMART student – cyklus seminářů jejichž úkolem je rozvíjet dovednosti 

studentů pro 21. století (UK Point, Univerzita Karlova)

• Survival kil – adaptační cyklus pro dospělost a studium na VŠ (PKC VŠCHT Praha)



DĚKUJEME ZA POZORNOST


