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Program semináře 

Vše, co jste chtěli vědět o kariérovém poradenství, 
ale báli jste se zeptat 

 

Termín semináře:  16. 6. 2014, 9.00 –15.30 

Místo konání:   Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10 

 

 8.30   Registrace 
 

 9.00 – 9.45 Kariérové poradenství – ideje a praxe 
o Uvítací slovo, Mgr. Eva Kavková, ředitelka EKS 
o Proměny kariérového poradenství, PhDr. Alice Müllerová, Centrum Euroguidance 
o Jak vnímáme kariérové poradenství v EKS a na jaké otázky nám dává odpověď, Mgr. Ivana 

Šindlerová, EKS 
 

 9.45 – 10.15  Narativní směr v karierovém poradenství 
Představení poradenského přístupu, který je založen na práci s příběhem klienta, Yvor A.B.R. Broer, 

In Dialogue, Holandsko 

 

 10.15 – 10.45  Pauza (registrace na workshopy a na individuální karierové poradenství) 
 

 10.45 – 12.15 Workshopy – I. blok 
 

1) Inspirace ze zahraničí: Jak pracovat s příběhem klienta?  

Může způsob, jakým popisujeme své zážitky, ovlivnit náš život? Workshop naváže na úvodní 

prezentaci narativního přístupu v poradenství a blíže představí jeho základní principy.  Zaměříme se 

především na metody, pomocí kterých můžeme s příběhy klienta v poradenství dále pracovat.  

vede: Yvor A.B.R. Broer, In Dialogue, Holandsko 

2) Myslím si, že nic neumím  

Jak motivovat klienty, kteří si nevěří a mají pocit, že nejsou v ničem dobří? Předvedeme si, jak najít 

kvality u každého člověka a jak pomoci i tomu nejbezradnějšímu sestavit si seznam silných stránek. 

Praktická cvičení pro hledání kvalit si v rámci workshopu sami vyzkoušíme. 

vede: Mgr. Eva Kavková, EKS 

3) Nevím, co chci 

Jak pracovat s klienty, kteří cítí nespokojenost ve stávajícím zaměstnání, ale neví, jakým dalším 

směrem se ubírat? Pomocí kreativních technik budeme hledat zdroje toho, co nás v zaměstnání 

motivuje, co nás baví, v čem vidíme smysl. Tyto metody práce se dají využít i pro práci s klienty, kteří 

se octli na životní křižovatce. 

vede: Mgr. Ivana Šindlerová, EKS 

 

 Paralelní program:  

Vyzkoušejte si individuální konzultaci s Ing. Helenou Košťálovou (výherkyní individuální ceny 

Národního kariérového poradenství za rok 2013) – nutná registrace o přestávce 

Zajímá vás, jak probíhá individuální poradenství v EKS? Přijďte na ochutnávkovou půlhodinovou 

konzultaci s poradkyní a vyzkoušejte si naše metody na vlastní kůži.  
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 12.15 – 13.00 Oběd 
 

 13.00 – 14.30  Workshopy – II. blok 
 

4) Souvislosti kariérového poradenství – stručná historie práce 

Jak se proměňuje svět práce a jak tyto změny ovlivňují úlohu kariérového poradenství? V souvislosti 

s aktuálními trendy na trhu práce se kariéroví poradci stále více zabývají tématem práce a rolí, kterou 

práce v současné společnosti má. Na workshopu inspirovaném přístupem Thomase Dienera se 

budeme zabývat tím, jak se vnímání práce v historii měnilo, jaká očekávání jsou s prací spojena a zda 

není potřeba naše představy o práci pozměnit. 

vede: PhDr. Alice Müllerová, Centrum Euroguidance 

5) Vím, co chci, ale jak toho dosáhnout? 

Jak pomoci klientům získat vytouženou práci? Na workshopu si představíme techniky, které pomohou 

klientům ujasnit si, jak odpovídají požadavkům vybrané pracovní pozice. Vyzkoušíme si také metody 

zaměřené na odhalení pracovní motivace a sestavení konkrétních plánů k získání práce dle jejich 

představ.  

vede: Bc. Markéta Cudlínová, EKS 

6) Změna jako příležitost 

Co mají společného změny v našem životě, ať už ty plánované, nebo ty, které nemůžeme ovlivnit? 

Vyzkoušíme si několik kreativních aktivit, které pomohou klientům lépe pochopit, jakým způsobem ke 

změnám přistupují a co jim pomáhá se s nimi vyrovnat. Na příkladu práce s migranty si ukážeme, jak 

odhalit dovednosti, které si klienti pro zvládnutí změn osvojují, a jak jich lze využít při hledání práce. 

vede: Bc. Lenka Němcová, EKS 

 

 Paralelní program:  

Vyzkoušejte si individuální konzultaci s Ing. Helenou Košťálovou (výherkyní individuální ceny 

Národního kariérového poradenství za rok 2013) – nutná registrace o přestávce 

Zajímá vás, jak probíhá individuální poradenství v EKS? Přijďte na ochutnávkovou půlhodinovou 

konzultaci s poradkyní a vyzkoušejte si naše metody na vlastní kůži.  

 

 14.30 – 15.00  Pauza 
 

 15.00 – 15.30 Kariéra je život – jak lze zúročit extrémní životní situace? 
Může mít zkušenost s životem na ulici i pozitivní přínos? Závěrečná diskuse s hosty nabídne netradiční 
úhel pohledu na kariéru a na to, jak využít neformálně nabytých kompetencí.  
hosté: Karel Lampa, Emil Jíra, moderuje Ivana Šindlerová, EKS 

 

 

Každý účastník a účastnice semináře získá zdarma novou publikaci EKS „Navigace světem práce“, 

kterou lze využít v poradenské praxi.  

V případě zájmu o účast vyplňte prosím přihlášku a zašlete ji na adresu: martin.petras@ekscr.cz 

do 8. 6. 2014. 
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Profily lektorů a lektorek 

  Yvor A.B.R. Broer pracuje jako poradce, trenér a kouč v poradenské společnosti In Dialogue 
v Holandsku. Ve své praxi vychází z principu hledání pozitivních souvislostí, systemického 
koučování a narativního poradenství (práce s příběhy klienta). Věří na vzdělávání 
v souvislostech, podle kterého jedinec není jediným tvůrcem svého života, ale vytváří ho 
společně s ostatními (formuje ho kontext – v jakém prostředí existuje, s jakými lidmi 
a v jakých souvislostech se setkává).  

 
PhDr. Alice Müllerová pracuje jako konzultantka Centra Euroguidance při Domu zahraniční 
spolupráce. Několik let působila v neziskovém sektoru jako koordinátorka projektů, sociální 
pracovnice a pracovní poradkyně. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na kariérové 
poradenství. V současné době je účastnicí dlouhodobého výcviku Navigace při hledání 
povolání dle Thomase Dienera. Ráda vede workshopy a konzultace zaměřené na zážitkové 
metody kariérového poradenství.  

 
Mgr. Eva Kavková je zakladatelkou EKS a v oblasti vzdělávání dospělých působí již 12 let. 
Své zkušenosti s náborem a rozvojem zaměstnanců předává dále jak v kurzech pro 
personalisty a vedoucí pracovníky, tak i pro ty, kteří hledají zaměstnání. Věnuje se také 
individuálnímu a kariérovému poradenství a realizaci Assesment center. Absolvovala kurz 
Zážitkového kariérového poradenství podle metody Thomase Dienera a Koučování pro 
manažery pod vedením PhDr. Oswalda Schorma.  

  

 Mgr. Ivana Šindlerová je zakladatelkou EKS a také autorkou vzdělávacích metodik 
a kvalitativních výzkumů z oblasti pracovních podmínek znevýhodněných skupin. 
V lektorské práci se zaměřuje především na trénink dovedností pro uplatnění na trhu práce 
a kurzy osobního rozvoje. Ze své dlouholeté zkušenosti s managementem vzdělávací 
organizace čerpá při vedení kurzů pro vedoucí pracovníky (výběr kvalitních zaměstnanců, 
rozvoj týmů). Věnuje se rovněž karierovému poradenství. Druhým rokem je frekventantkou 
výcviku v Rogersovské psychoterapii. 

  

  Ing. Helena Košťálová pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé více než 12 let. Od roku 
2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů.  Mezi její hlavní profesní 
zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje a oblast kariérového poradenství. O své 
zkušenosti s poradenskou prací se dělí v odborných kurzech kariérového poradenství. Je 
historicky první výherkyní individuální ceny v soutěži Národní cena za lektorskou činnost 
v kariérovém poradenství pro rok 2013.  
 
 
Bc. Lenka Němcová pracuje v EKS jako lektorka a kariérová poradkyně. Věnuje se 
především tématům pracovního a osobního rozvoje. Ve skupinovém i individuálním 
poradenství klade důraz rozvoj potenciálu všech klientů a klientek. Absolvovala kurz 
Zážitkového kariérového poradenství podle metody Thomase Dienera a je držitelkou 
certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí. 
 
 
Bc. Markéta Cudlínová pracuje v EKS jako lektorka kurzů a kariérová poradkyně. Její 
odbornou oblastí jsou kurzy zaměřené na vstup na trh práce a na rozvoj komunikačních 
dovedností. Vede kurzy zaměřené na mapování silných stránek a nácvik pozitivní 
sebeprezentace. Absolvovala trénink hodnotitelky Assessment center a vzdělávací program 
STAGE: Staightening Self-Estimation in Adult Age. 

 


