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P edstavení 
Republikového centra vzd lávání, s.r.o. - 

realizátora projektu: 

Firma Republikové centrum vzd lávání, s.r.o., byla založena 1. ervna 1998 pod názvem 

PDC, s.r.o. (Profesní diagnostické centrum). Od po átku své existence se firma 

zam ovala na oblast rozvoje lidských zdroj , výzkum potenciálu lov ka ve vztahu k jeho 

profesnímu uplatn ní, projektové ízení (jak národní, tak nadnárodní projekty) a zavád ní 

inovací v personálním poradenství, zejména využívání výpo etní techniky a 

automatizovaného zpracování v pracovní diagnostice.

V roce 2002 byla firma p ejmenována na sou asný název – Republikové centrum 

vzd lávání, s.r.o. – a svou innost rozší ila o po ádání rekvalifika ních kurz  (pro klienty 

ú ad  práce, zam stnavatelské rekvalifikace, poradenské programy), akreditovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy R. Tuto vzd lávací innost firma 

v sou asné dob  realizuje v rámci celé eské republiky, pro všechny v kové kategorie. 

Vedle vzd lávací innosti a projektového ízení firma Republikové centrum vzd lávání, 

s.r.o. (dále jen „RCV“) zabezpe uje pro ú ady práce poradenský nástroj pod názvem 

„Pracovní diagnostika COMDI“, který je Ministerstvem práce a sociálních v cí R uznán 

za poradenský nástroj Aktivní politiky zam stnanosti R. V sou asné dob  je RCV 

generáln  pov eno MPSV R implementací pracovní diagnostiky COMDI v rámci R.  

Celé portfolio služeb RCV je certifikováno dle SN EN ISO 9001:2009. 



Ú el projektu: 

Rozvoj a zavedení dalších metod kariérového poradenství ve školách, orientace žák

na vhodnou volbu povolání, prevenci p ed p ed asným odchodem ze systému vzd lávání 

a na osv tovou innost sm ující k žák m a pracovník m škol pro zvýšení 

zam stnatelnosti absolvent  škol v souladu s pot ebami trhu práce. 

Hlavní cíle projektu: 

• Kariérové poradenství pro žáky ZŠ 

• Informa ní a poradenská innost pro výchovné poradce škol a žáky 

• Profesní diagnostika a poradenství p i volb  budoucího povolání žák

• Zavedení nového, ov eného diagnostického nástroje pro poradenství výchovných 

poradc

• Popularizace kariérového poradenství a zp tnovazební šet ení 

• Podpora a propagace technických a u ebních obor

Cílové skupiny: 

• Žáci 8. a 9. ro ník   

Projekt eší zejména jejich pot ebu kvalitního výb ru budoucího studia a následného 

profesního uplatn ní. 

Do projektu bude zapojeno 2 000 žák  Libereckého kraje. 

• Výchovní poradci škol, kte í mají na starost poradenství pro volbu povolání  

U této skupiny projekt eší zejména jejich pot ebu kvalitního poradenského nástroje p i 

práci s žáky.  

Do projektu bylo zapojeno 41 škol a jejich výchovní poradci.  



Realizace projektu: 

• Pro žáky je hlavním p ínosem pomoc p i ujasn ní si vlastní identity a nastavení 

životních cíl . Velkým životním mezníkem a problémem je volba st ední školy, 

budoucího povolání a následné profesní uplatn ní na trhu práce. Správné rozhodnutí 

m že být prevencí p ed problémovým za len ním jedince do spole nosti, p ed 

nesouladem zájm  žáka s jeho profesním za azením, p ed studijními problémy, jejich 

nežádoucími dopady a p ed možnou budoucí nezam stnaností. Na základ

komplexního rozboru osobnostní struktury žáka a návazných metod kariérového 

poradenství p ináší možnost orientovat žáka na profesní dráhu v souladu s jeho 

osobnostními p edpoklady a nabídkou trhu práce. 

• Pro výchovné poradce, kte í mají ve své pracovní náplni poradenství pro volbu 

povolání, projekt p ináší nové metody v práci se žáky v oblasti volby budoucího 

povolání. Nabízí možnost využití kvalitního a moderního poradenského nástroje, kterým 

po íta ová profesní diagnostika je. Výchovní poradci dostanou možnost využívat tuto 

metodu i v dalších letech po skon ení projektu. 

Klí ové aktivity projektu: 

1. Vytvo ení e-learningového kurzu 

2. Školení výchovných poradc  spolupracujících škol 

3. Volba dalšího studia a oboru 

4. Individuální poradenství 

5. Zp tná vazba a analýza volby obor  SŠ v Libereckém kraji 



Popis klí ových aktivit: 

1. Vytvo ení e-learningového kurzu 

Ú elem aktivity je vytvo ení dalšího nástroje pro vzd lávání výchovných poradc . Cílem je 

vytvo ení e-learningového kurzu "Práce s výstupy COMDI - volba oboru", zam eného na 

rozbor výsledných faktor  a jejich intepretaci, volbu oboru a trh práce.  

Nápl  klí ové aktivity: 

A. Sestavení kurzu  

- vytvo ení obsahu kurzu 

- rozd lení kurzu na jednotlivé kapitoly 

- vytvo ení pr b žných test  pro ov ení získaných znalostí 

- sestavení záv re ného testu pro ov ení výstupních znalostí ú astník

B. Nastavení aplikace pro e-learning  

- nastavení prost edí pro e-learningovou aplikaci 

- vytvo ení p ístupových práv 

- vytvo ení uživatelských ú t

- synchronizace uživatelských ú t  s uživatelskými ú ty na informa ním a 

vzd lávacím portále Libereckého kraj EDULK.cz 

- vytvo ení uživatelského manuálu pro práci s kurzem 

- propojení aplikace s informa ním systémem RCV Info (import dat o ú astnících 

kurzu, tisk osv d ení apod.) 

Pro tvorbu portálu zvolíme LMS systém Moodle, který je využíván na portále EDULK.cz 

pro vzd lávání na školách Libereckého kraje a je tedy pro u itele již známý. Z portálu 

EDULK.cz také bude kurz p ístupný, výchovný poradce využije své stávající uživatelské 

jméno do tohoto portálu.  
  

Sestavení nového u ebního plánu prob hne v souladu s požadavky didaktiky, 

andragogiky a moderních výukových metod. V rámci celého e-learningového kurzu (a to     

i v pr b žných testech), bude mít uživatel možnost komunikace s Tutorem, formou zaslání 

požadavku i dotazu.  
  

Po sestavení e-learningového kurzu prob hne zkušební provoz, b hem kterého budou mít 

ú astníci - výchovní poradci možnost p ipomínkovat nastavený systém. Po skon ení 

projektu bude kurz k dispozici v rámci nabídky EDULK.cz všem uživatel m portálu. 



2. Školení výchovných poradc  spolupracujících škol 

V této aktivit  budou proškoleni výchovní poradci všech spolupracujících škol. Školení 

bude zam eno na práci se systémem COMDI, intepretaci výstup  profesní diagnostiky 

COMDI, práci s t mito výstupy a on-line práci se žákem, p i rozboru výsledk  testování. 
  

A. Školení obsluhy COMDI 

- jednodenní školení v rozsahu 8 vyu ovacích hodin 

- prob hnou t i školení (vždy pro 15 VP) 

- p edm tem školení je obsluha COMDI a p edstavení a zaškolení v práci s e-

learningovým kurzem 
  

B. Školení interpretace diagnostiky 

- t i dny prezen ního studia v rozsahu 8 vyu ovacích hodin – 1 x jednodenní a 1 x 

dvoudenní školení  

- e-learningová výuka v rozsahu 48 hodin studia 

- záv re né hodnocení školení 

- vzájemná vým na zkušeností výchovných poradc  p i všech probíraných tématech 

Školení prob hnou v rozsahu uvedeném v u ebním plánu. S ohledem na p ínos pro 

ú astníky, budou tito rozd leni do t ech skupin po 15 VP. Prezen ní ást prob hne 

standardizovanou metodou výuky. E-learningový kurz bude sestaven v LMS Moodle. 

Ov ení znalostí prob hne formou pr b žných a záv re ného testu v e-learningu.  

  



3. Volba dalšího studia a oboru 

Ú elem aktivity je zprost edkování kariérového poradenství, motivace, získání žák  škol 

do projektu, otestování žák  po íta ovou profesní diagnostikou COMDI a následná 

interpretace výsledk  diagnostiky. 
  

A. Úvodní kariérové poradenství 

- seznámení žák  s projektem a jeho p ínosy 

- vypln ní vstupního dotazníku, získání souhlasu a podpisu zákonných zástupc

B. Pracovní diagnostika 

- vypln ní Zp tnovazebního dotazníku . 1  

- testování žák

C. Volba dalšího vzd lávání 

- vyhodnocení výsledk  diagnostiky 

- rozbor výsledk  pracovní diagnostiky 

  

4. Individuální poradenství 

V rámci této klí ové aktivity prob hnou individuální pohovory s žáky. Odborn  vyškolení 

výchovní poradci provedou podle metodických pokyn  individuální poradenství, jejichž 

výstupem je zápis z individuální konzultace. Individuálním pohovor m m že být na 

základ  žádosti p ítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální poradenství bude 

poskytováno v souladu s principy poradenské práce, ov enými s praktikovanými RCV v 

rámci psychologického, sociálního a kariérového poradenství (princip individuality, 

diskrétnosti, komunikace a profesionality). V pr b hu aktivity výchovní poradci úzce 

spolupracují formou konzultací s odbornými poradci a psychologem. 

Pr b h aktivity: 

- rozbor osobnostní faktorové struktury na základ  výsledk  šet ení (min. 600 osob),  

- volba dalšího vzd lávání a oboru (min. u 600 žák ), 

- nastavení ak ního plánu pro kariérový r st (v p ípad  výb ru oboru, pro který žák 

nemá zcela p edpoklady), 

- vypln ní Sebehodnotícího dotazníku (min. u 600 žák ). 

  



5. Zp tná vazba a analýza volby obor  SŠ v Libereckém kraji 

Ú elem této aktivity je získání zp tné vazby pro celkové zhodnocení projektu a monitoring 

neúsp šnosti žák  st edních škol po nevhodné volb  oboru.  

Hodnocení projektu: 

- prob hnou dva stupn  dotazníkové šet ení u žák  ZŠ, kte í se ú astní projektu 

- dotazníky budou elektronicky zpracovány a vypl ovány online v internetové aplikaci 

- cílem záv re né analýzy šet ení je zhodnocení p ínosu projektu a jeho aktivit pro 

žáky, zaznamenání zm ny, která nastane v d sledku využití nového poradenského 

nástroje a rozbor výsledk  pracovní diagnostiky  

- vyhodnocení bude sou ástí záv re né hodnotící publikace 

První šet ení bude za azeno p ed testování systémem COMDI. Cílem bude zjistit, jak se 

žáci rozhodují o svém povolání, pro co se rozhodli, na základ eho a s využitím jakých 

poradenských nástroj . 

Druhý stupe  šet ení prob hne po absolvování celého systému kariérového poradenství, 

zakon eného volbou budoucího povolání, bude zjiš ován vliv klí ových aktivit na volbu 

budoucího povolání u konkrétního žáka.  

Monitoring neúsp šnosti p i volb  oboru prob hne jako komplexní dotazníkové šet ení na 

SŠ. Cílem je monitoring neúsp šnosti p i volb  oboru, zjišt ní p í in neúsp šnosti, 

zhodnocení p ínosu pracovní diagnostiky COMDI p i volb  oboru. Pro sb r dat bude 

využito elektronických dotazník , zpracovaných v internetové aplikaci. Osloveni budou 

žáci 3. a 4. ro ník  SŠ z celého Libereckého kraje. V této skupin  se nachází 

nezanedbatelná ást žák , kte í ke své volb  využili poradenský nástroj COMDI (v rámci 

p edchozího projektu, kterého se ú astnily vybrané ZŠ Libereckého kraje). Díky tomu 

bude možné porovnávat p ínosy absolvované metody kariérového poradenství, oproti 

žák m, kte í doporu ení z COMDI neobdrželi. 

  

  



Inzerce v tisku – Mladá fronda Dnes 



Hlavním nástrojem pro dosažení cíl  projekt   
je profesní diagnostika COMDI. 

• Jde o po íta ový program, který zjiš uje nejen zájmy žáka, ale i jeho 

schopnosti, dovednosti, profesní a studijní p edpoklady 

• Výstupem je komplexní popis osobnosti žáka 

• Profesní šet ení má vysokou míru objektivity, jedinec není ovliv ován 

osobností hodnotitele 

• Jednoduchá obsluha programu a rychlost šet ení 

• Forma šet ení je pro rodi e asov  a finan n  efektivn jší než klasické 

psychologické šet ení (v projektu profesní diagnostika poskytována 

bezplatn ) 

• Výstupy je možno použít pro další odbornou konzultaci s odborným 

poradcem nebo s pracovníkem školy (zam ený na kariérové poradenství 

– výchovný poradce)  

• Ochrana dat klienta v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochran

osobních údaj

Produkt COMDI je za azen jako poradenský program MPSV R pod 
názvem „Pracovní diagnostika COMDI“ s pov ením pro implementaci 

pod .j. 2005/58125-42 



Poznámky: 



REALIZACE A P ÍNOS AKTIVIT PROJEKTU 

       



1. Cílové skupiny 

Hlavní cílovou skupinou byli žáci 8. a 9. ro ník  základních škol, 

kte í stojí p ed volbou budoucího povolání. U této skupiny projekt 

ešil zejména jejich pot ebu kvalitního výb ru budoucího studia 

a následného profesního uplatn ní. P vodn  bylo do projektu 

p ihlášeno 2454 žák .  Projektu se zú astnilo celkem 2 278 žák

ze 41 zapojených škol. Z okresu Liberec 17 škol, eská Lípa 8, 

Jablonec nad Nisou 8 a Semily 8 škol. O individuální pohovory 

projevilo zájem 859 žák  z p vodn  plánovaných 600 žák . 

Ze statistiky vyplývá, že zájem o individuální pohovory ze strany dívek a chlapc  byl 

vyrovnaný. 

Druhou cílovou skupinou byli výchovní poradci škol, kte í 

mají na starost výuku a poradenství pro volbu povolání. U 

této skupiny projekt ešil zejména jejich pot ebu kvalitního 

poradenského nástroje p i práci s žáky. V rámci projektu 

spolupracovalo celkem 41 výchovných poradc , na 

n kterých školách se o projekt zajímali i t ídní u itelé a 

editelé škol. Celkem bylo podpo eno 50 pedagogických 

pracovník , z toho úsp šn  podpo ených bylo 47 

pedagogických pracovník . 

Název aktivity 
Po et žák

Dívek Chlapc  Celkem 

Kariérové 

poradenství 
1 084 1 194 2 278 

Test COMDI 1 084 1 194 2 278 

Hromadná interpretace 

výsledk
1 084 1 194 2 278 

Individuální pohovory 436 423 859 



2. Pr b h realizace jednotlivých aktivit 

2.1. Vytvo ení e-learningového kurzu 

Realizace projektu byla zahájena 1.11.2012 pln ním 1. Klí ové aktivity – vytvo ení                

e-learningového kurzu podle harmonogramu nastaveného v projektové žádosti. Nastala 

asov  nejnáro n jší etapa projektu, jejíž ukon ení bylo v lednu 2013, kdy byla spušt na 

zkušební verze kurzu, prob hly technické a jazykové úpravy. B hem m síce února pak 

byla zkušební verze p ipravena pro pot eby studia.  

Celý proces tvorby probíhal dle následujícího harmonogramu: 

a) Sestavený harmonogram - vývoj e-learningového kurzu  

b) Záznamy ze zkušebního provozu nové aplikace 

c) Za azení nového kurzu EDULK.cz  

d) Vytvo ena uživatelská p íru ka k e-learningovému kurzu 

Celý e-learningový kurz se však stal otev eným pro další možné úpravy v pr b hu 

realizace projektu. 



2.2. Školení výchovných poradc  v práci s COMDI a interpretaci výsledk

Za átek realizace klí ové aktivity byla v rámci nepodstatné zm ny v 1. MZ p esunuta na 

b ezen 2013. Cílem klí ové aktivity ve 2. monitorovacím období bylo proškolit 45 

výchovných poradc , kte í se v rámci úvodního školní  seznámili s cílem a podmínkami 

realizace projektu. Výchovní poradci získali p ístupová hesla do e-learningového kurzu a 

byli proškoleni v jeho užívání a byli seznámeni s podmínkami ukon ení samostudia.  

Dle harmonogramu v pr b hu m síc  kv tna a po átkem ervna byli ú astníci v rámci 

dvoudenního školení nejd íve zaškoleni v užívání programu COMDI. V druhé ásti 

prob hla praktická cvi ení interpretace výsledk  testování programování COMDI.  

Podpo eno bylo 48 osob.  

P i realizaci této klí ové aktivity jsme se nesetkali s žádnými problémy, školení splnilo 

o ekávání jak realiza ního týmu, tak i proškolených osob, které spokojenost vyjád ily                 

v dotazníku spokojenosti. Dotazník spokojenosti byl ú astník m p edán na konci 

dvoudenního školení. Ú astníci se také vyjad ovali k e-learningovému kurzu, ke kterému 

nám sd lili podn tné p ipomínky. Tyto p ipomínky jsme akceptovali a realizovali (drobné 

úpravy v koncepci kurzu, tišt ná forma jednotlivých ástí kurz  v PDF formátu pro tisk). 

Na záv re ném školení, které prob hlo v listopadu 2013 dle jednotlivých okres , byly 

zhodnoceny aktivity, které probíhaly dle harmonogramu: 

- testování žák  a jeho pr b h 

- hromadné interpretace a jejich význam 

- individuální pohovory a jejich hodnocení, p ipomínky a odborné dotazy k 

jednotlivým ástem IP 

- výsledky 1. testování - statistické údaje promítající zájem žák  o další studium 

- p ipomínky k testování, interpretaci výsledk  a p ípadné konzultace s odbornými 

poradci a lektory 

Hlavním ú elem záv re ného školení byla vzájemná vým na zkušeností a p ípadné 

individuální konzultace k výkladu výsledk  testování. 

Pedagogové p ijali školení jako p ínos pro svou další práci. Kladn  hodnotili rozší ení 

svých odborných znalostí a možnost získat informace, které jen obtížn  získávají a které 

použijí pro další innost jak poradenskou, tak pedagogickou. 

Kladn  hodnotili i p ístup žáku, zvýšil se zájem o tento druh poradenství, velmi kladn  byla 

hodnocena skute nost, že o volbu povolání a vhodný výb r školy projevili zájem i rodi e.  



Z t chto d vod  hodnotíme školení jako úsp šná a p ínosná pro pedagogické pracovníky, 

kte í školením prošli. 

   eská Lípa 11. 3. 2013      Roztoky u Jilemnice 12. 3. 2013 



2.3. Volba dalšího studia a oboru 

Výchovní poradci prost ednictvím oslovujících dopis  a na t ídních sch zkách seznámili 

rodi e žák , kte í jsou do projektu zapojeni, s cílem projektu a samotným programem 

COMDI, jeho výhodami a p ínosem v testování žák . Žák m byly p edány vstupní 

dotazníky k vypln ní. K samotnému programu a cíl m, které jsme si v projektu stanovili, 

byly vydány p íru ky pro u itele a pro žáky a jejich rodi e.  

Testování v programu COMDI má tu výhodu, že školy mohou testovat v termínech, které 

jim vyhovují, nenarušují plynulost výuky a do testování se mohou posléze zapojit i žáci, 

kte í v den stanovený na testování z r zných d vod  chyb li (nemoc, ú ast na jiné školní 

akci). Mohou se zapojit i ti žáci, kte í nejprve zájem neprojevili, ale asem se pro testování 

spolu s rodi i rozhodli. Proto testování probíhalo v individuálních termínech a podle 

možností školy. 

Po celou dobu testování byli pedagogové ve spojení s odbornými poradci a konzultovali 

p ípravu i pr b h testování. Hlavní problém byl v technické ásti, kdy musely žákovské 

stanice spl ovat kompatibilitu s programem COMDI a bylo nutné ji nastavit. Dále se ešily 

otázky kolem pr b hu testování a specifické problémy s pr b hem testování.  

U itelé k testování p istupovali zodpov dn  a konzultacemi p edcházeli p ípadným 

obtížím.  





2.4. Individuální poradenství 

Po ukon ení testování na všech školách, které testovaly, byly provedeny tak zvané 

"hromadné interpretace". Žáci byli v rámci t chto interpretací seznámeni s výkladem 

výsledk  testování. K tomu ú elu byly žák m p edány p íru ky, ve kterých je stru ná 

metodika výkladu.  

U hromadné interpretace probíhá diskuse k obecnému výkladu výsledk  testování, 

objasn ní termín , kterým žáci nerozumí a následn  jsou žáci vyzváni, že mohou využít 

možnosti individuální konzultace, tedy individuálního pohovoru,  s výchovným poradcem. 

Nebo výchovný poradce vytipuje žáky, kte í individuální konzultaci, individuální pohovor 

(IP), pot ebují. 

Této možnosti využívali žáci, mnohdy spolu s rodi i, pr b žn  tak, jak to umož ovaly 

podmínky školy a asová kapacita výchovného poradce. 

Za 1., 2. a 3. monitorovací období absolvovalo individuální poradenství souhrnn  866 

žák . 

P i individuálních pohovorech se s žákem probíraly dle nastavené metodiky a osnovy, 

která je k dispozici každému výchovnému poradci, nejen  výsledky  testování, ale i 

osobnostní p edpoklady, schopnosti žáka, jeho výrazné kladné p edpoklady, jeho celkové 

rezervy a možnosti osobního rozvoje. Jsou tak nastaveny jak krátkodobé, tak dlouhodobé 

možnosti rozvoje osobnosti. 

Doporu ená doba  individuálního pohovoru je 30 - 60 minut. Mnozí výchovní poradci 

využívali tyto individuální pohovory k mnohem širší možnosti pohovoru, tedy asov  jsou 

pohovory delší dle pot eby žáka, zákonných zástupc  a také pedagog . Individuální 

pohovory pak byly využívány i k hledání vhodných škol a jejich dostupnosti, k výb ru 

obor , ale také k možnostem rozvoje osobnosti žáka. Vše je v souladu s metodikou, která 

je sou ástí školení.   

  

  



2.5. Zp tná vazba a analýza volby obor  SŠ v Libereckém kraji 

V rámci projektu se realizovalo na základní škole dotazníkové šet ení, jehož ú elem bylo 

získání zp tné vazby pro celkové zhodnocení a pro získání informací o pozitivním dopadu 

na rozhodování žáka, ztotožn ní žáka s navrhovanou profesí i profesní orientací 

v souladu s pot ebami a možnostmi trhu práce, o úsp šnosti p i p ijímacím ízení na 

st ední i pozd ji i vysokou školu atd. 

První zp tnovazební šet ení prob hlo p es internet na po íta i p ed vlastním testováním 

žák  programem COMDI a zjiš ovalo, jak se žáci rozhodují o svém povolání, na základ

eho a s využitím jakých poradenských nástroj  si žáci vybírají své budoucí povolání, kdo 

žák m s výb rem školy pomáhá a jaké mají p edstavy o své budoucí profesi a o uplatn ní 

na trhu práce.  

Druhý zp tnovazební dotazník se vypl oval op t na internetu, a to 2 - 3 týdny 

po interpretaci výsledk  testování. Zjiš oval se vliv všech klí ových aktivit na volbu 

budoucího povolání, jestli m l žák vybranou st ední školu již p ed zapojením do klí ových 

aktivit projektu, nebo se jeho volba v pr b hu projektu zm nila a zda mu aktivity pomohly 

s výb rem st ední školy. Sou ástí dotazníku byly i otázky, jak se žák m test COMDI líbil a 

co jim testování p ineslo.  

T etí zp tnovazební šet ení teprve prob hlo ve spolupráci se st edními školami 

v libereckém kraji. Výsledky t chto dotazníkových šet ení jsou sou ástí analýzy. 



2.6. Aktivity po ukon ení projektu 

Jednotlivým školám byla již nabídnuta další spolupráce a jednáme o možnostech 

komer ního využití programu COMDI na školách, které byly zapojeny v obou projektech 

realizovaných v Libereckém kraji. Výchovní poradci, kte í získali certifikát, budou mít, 

v p ípad  zájmu o testování a následnou interpretaci výsledk , jeho platnost 

prodlouženou. 

Každá zapojená škola bude mít možnost bezplatného p ístupu k diagnostickému nástroji 

COMDI. Práce s programem (osobními údaji) bude smluvn  ošet ena. 

Vytvo ený e-learningový kurz, který je umíst n na informa ním a vzd lávacím portálu 

EDULK.cz bude nadále k dispozici pro další vzd lávání. 

Výsledky a zkušenosti projektu jsou zahrnuty do metodických materiál . Tyto materiály 

budou k dispozici na školeních ke kariérovému poradenství, která budou v nabídkách pro 

školy. 

Získaná data použijeme k inovaci metodik a obsahu školení, p ípadn  k dalším možným 

projekt m zam eným na kariérové poradenství. 



3. P ínos realizace projektu 

Stanovený cíl p ínosu jednotlivých aktivit projektu 

P ínosem pro žáky 8. a 9. t íd základních škol je pomoc p i ujasn ní si vlastní identity        

a nastavení životních cíl . Velkým životním mezníkem a problémem je rozhodování p i 

volb  budoucího povolání i studia ve st edním školství a následné profesní uplatn ní na 

trhu práce. Správná volba m že být zárove  prevencí p ed problémovým za len ním 

jedince do spole nosti, nesouladem zájm  žáka s jeho profesním za azením, p ed 

studijními problémy, následn  nežádoucími dopady a p ed možnou budoucí 

nezam stnaností. Nesprávn  zvolené povolání s sebou do budoucna p ináší vyšší 

náklady pro spole nost spojené s dovzd láváním a rekvalifikací jedince na jinou, pro n ho 

vhodn jší profesi.  

P ínosem je možnost komplexního rozboru osobnostní struktury žáka a návazn  ho 

orientovat na profesní dráhu v souladu s jeho osobnostními p edpoklady a nabídkou trhu 

práce. 

3.1.  P ínos pro žáky 
  
Práce s testy COMDI 

Jednou z klí ových aktivit je testování diagnostikou COMDI, která je provád na na 

po íta i. Na rozdíl od podobných a b žných psychodiagnostických test  je to metoda 

ekonomi t jší, pro žáky zábavn jší a p edevším velmi rychlá a objektivní.  

Pocit a pot eba zvládnout testy co nejlépe, stihnout v asovém úseku co nejvíce odpov dí, 

co nejlépe si poradit s tvo ivými úkoly, astokrát i co nejrychleji (zako en ná mylná 

p edstava, že ten nejrychlejší je i nejlepší), klade na žáky velkou psychickou zát ž. Díky 

tomu ale výsledky odhalují spoustu informací, které by b hem krátkého testu nemohly být 

o žákovi zjišt ny (nap . schopnost se dlouhodob  soust edit, osobnostní rysy atd.) a 

ukazují skute n  komplexní rozbor osobnosti žáka. Sou asn  toto prost edí vyvolává 

sout živost a snahu odpov d t co nejlépe. Zv davost, co bude následovat. Nap tí, jak si 

s úkolem poradit, a touhu být lepší - pokud se mu v minulém úkolu n co „nepovedlo“. 

Vlastní práce se v tšinou žák m líbila, projevili se zp sobem testování spokojenost, i když 

jim test p ipadal asov  náro ný. Každému se zdálo zajímavé n co jiného – n kdo ocenil 



náro né v domostní otázky, jiný si s nadšením otestoval svoje reakce i pam  nebo 

nejrad ji odpovídal na osobnostní otázky. 

3.1.1. Zájem žáka a profesní orientace  

V rámci kariérového poradenství a poté i b hem interpretace výsledk  se žáci m li 

možnost seznámit s jednotlivými profesními oblastmi, ujasnit si, co zahrnují. Seznámili se            

i s mén  obvyklými profesemi. Dov d li se, jaké p edpoklady, schopnosti a dovednosti by 

m li pro výkon daného povolání zvládat. Uv domili si, co která profese zahrnuje a obnáší, 

jaké jsou požadavky na studium a co je t eba k získání odbornosti pro výkon daného 

povolání. Zvažovali, zda vybraná profese koresponduje s jejich zájmy, což je d ležitým 

p edpokladem pro budoucí spokojenost v profesním život . Pro to vše byl vytvo en 

dostate ný prostor a žáci obdrželi dostatek materiál  a podn t  pro další plánování své 

budoucnosti. 

3.1.2. V domosti a schopností žáka 

Výsledky test  v domostí ukázaly, na jaké úrovni by m l žák volit další vzd lávání, aby 

studium úsp šn  zvládal. Sloužily i ke srovnání s vlastními p edstavami žák  o svých 

znalostech, sebev domí, nebo naopak nejistot  a nepr bojnosti.  

Výsledky v domostních test  byly reálným obrazem skute nosti, jak na tom jedinec 

v oblasti v domostí v daný okamžik opravdu je. Žáci, kte í dosáhli v testech lepších 

výsledk , než je jejich školní prosp ch, byli takto mj. motivováni ke snaze zlepšit se, být 

úsp šn jší, vyty it si vyšší cíle.  



U n kterých žák  testy odhalily, že k dosažení dobrých studijních výsledk  je pot eba 

vynaložit nep im en  velké úsilí. Proto je vhodné zvážit a p ehodnotit své p edstavy o 

vybrané škole. Mnohdy jsou o ekávání žák  i rodi  nereáln  vysoká. Výsledky test  by 

mohly p ípadnému neúsp chu a studijním problém m na st ední škole zamezit. 

Testy schopností byly zam ené na to, jak se žáci dokážou vypo ádávat s novými 

problémy, jak dokážou logicky uvažovat, být pohotoví a správn  se rozhodovat. 

Schopnosti úzce souvisí s mírou talentu pro výkon ur itého povolání a dají se považovat 

v celém testu za rozhodující. Žák se dozv d l p íklady, jak lze danou dovednost, která je 

pro vybranou profesi pot ebná, cvi it a rozvíjet. Kladnou motivací byly pro žáky vyšší 

výsledky ve výkonových faktorech, které souvisí s doporu enou profesí. 

3.1.3. Osobnostní charakteristika žáka 

Výsledky osobnostních test  byly ovlivn ny tím, do jaké míry se žáci znají, podle toho se 

také mohly lišit jejich p edstavy od skute ných výsledk .  

Pokud žáci odpovídali na osobnostní otázky pravdiv  a bez p ikrášlování nebo zastírání, 

dozv d li se o sob , jací skute n  jsou, jak siln  jsou u nich dané vlastnosti zastoupeny a 

do jaké míry mohou kladn  nebo záporn  ovliv ovat jejich budoucí profesní dráhu. 

V opa ném p ípad  výsledky nemohly p inést pravdivou odpov . P i individuální 

konzultaci ale rozhovor se žákem v tšinou odkryl d vody, pro  tomu tak bylo, pro  se 

doty ný chce vid t jinak, a p ípadn  sladit p edstavy o budoucím povolání s jeho 

skute nými osobnostními rysy. 

Žáci m li op t možnost si uv domit, pro  jsou d ležité pro výkon daného povolání i 

jednotlivé vlastnosti osobnosti. 

3.1.4. Význam doporu ených obor

V záv ru výsledk  šet ení profesní diagnostiky žáci obdrželi t i doporu ení, která 

obsahovala úrove  možného st edoškolského vzd lání a vhodné obory s konkrétním 

zam ením. 



B hem hromadné interpretace a pak hlavn  b hem individuální konzultace probíhaly 

rozhovory, zda doporu ené obory žákovi vyhovovaly, jestli odpovídaly jeho p edstavám a 

o ekáváním.  

Pokud se  doporu ené obory shodovaly s žákovým p áním a zájmy, získal utvrzení, že 

zvolený obor nebo st ední škola je pro n ho vhodná, má p edpoklady dané studium 

absolvovat úsp šn  a vybraný obor ho bude zajímat a napl ovat. V p ípad , že o ekávání 

neodpovídalo doporu ené profesi, vyvstala otázka, jaké p í iny to zp sobují a jak pracovat 

na jejich odstran ní. Zvážit, zda nezvolit jiný obor nebo profesi, kterou by žák mohl zvládat 

lépe. 

Žáci se svými výsledky obdrželi nové nám ty na zamyšlení, co vše by mohli d lat, pro co 

mají p edpoklady a nadání, p ípadn  kde a jakým zp sobem prohlubovat znalosti a 

dovednosti. Konkrétní výsledky se žák m staly impulzem pro práci na sob , podn tem k 

rozpoutáním dialogu se spolužáky, výchovnými poradci, rodi i i p áteli o své budoucí 

profesi a východiskem pro definitivní rozhodování o studiu na st ední škole. 

3.1.5. Individuální interpretace 

Velkým p ínosem projektu byly pro žáky konzultace 

s výchovným poradcem, kdy byl uplatn n vysoce 

individuální p ístup. Byly konkrétn  rozebrány 

p edpoklady a nadání žáka pro jednotlivé profese, 

jeho o ekávání, p edstavy a p ání. 

Celkov  bylo zrealizováno 866 individuálních 

konzultací, a koli po áte ní p edpoklad byl 600 

konzultací. Vysoký zájem o individuální konzultace 

sv d í o jejich d ležitosti.  

Možnost individuálního poradenství využívali 

p edevším samotní žáci, v tšina rodi  nejeví 

intenzivní zájem o problematiku volby budoucího 

povolání svých d tí. P esto na n kterých školách 

zaznamenali zvýšený zájem o výsledky testování a 

výchovní poradci si chválili, že testování „p itáhlo“ 



rodi e do školy a povzbudilo zájem rodi  o žáka, jeho výsledky a možnosti dalšího studia.  

Nej ast jší témata, o nichž se p i individuálních konzultacích s žáky a jejich rodi i hovo ilo, 

byla tato: 

• Charakteristika doporu ené profese a p íklady obdobných profesí, profesní 

p edpoklady žáka pro zvolený obor 

• Typy st edních škol, kde se daná profese studuje 

• Možnosti uplatn ní na trhu práce 

• Zlepšení studijních výsledk i konkrétních výkonových faktor , zvýšení motivace p i 

výb ru st ední školy 

• Vysv tlení dosud nejasných pojm  ve výstupu testu, motivace a vyzdvižení výsledk , 

které p evyšují pr m rné hodnoty 

• Porovnání p estav zákonných zástupc  a žáka s výsledky testování 

• Porovnání zájmu klienta s doporu ovanými obory, s jeho profesní orientací, vztah 

žáka ke zvolené profesi 

• Doporu ení vhodn jšího typu školy i oboru, kde má žák v tší p edpoklady k 

úsp šnému studiu, a objasn ní d vod

Možnosti diskutovaných p ípad : 

• Výsledky test odpovídaly p edstavám žáka, doporu ené obory se shodovaly s jeho 

zájmy. Tato situace nastávala ve v tší ásti p ípad . Existují tedy dobré p edpoklady, 

že si žák vybral školu, která odpovídá jeho schopnostem, a že studium zvládne bez 

potíží, navíc zvolený obor ho bude bavit. 

• Klient nebyl dosud rozhodnut, jakou školu i obor si zvolit. Pokud je schopen nap . 

vykonávat hodn inností v r zných oblastech, v tšinou se rozhodnul ídit 

doporu ením, bude vycházet p i volb  budoucího povolání z výsledk  test , inspiruje 

se obory, o kterých dosud nep emýšlel a jež mu byly navrženy. 

• Navrhovaný obor up ednostní p ed p vodn  vybraným, nebo  bude mít lepší 

uplatn ní na trhu práce. 

• Pokud m l žák naprosto nejasné p edstavy o budoucím povolání, testy alespo

nazna ily jeho možný sm r. 



• Výsledky, které neodpovídaly o ekávání žák i rodi , nazna ovaly, že doporu ený 

obor je nezajímal, p edstavy žák  se lišily od jejich možností, m li patrn  vyšší 

o ekávání a rádi by se uplatnili v oborech, na které podle test  nemají p edpoklady. 

• Výsledky v domostních test  neodpovídaly školnímu prosp chu v souvislosti                 

s nervozitou, nesoust ed ností nebo pot ebou delšího limitu na spln ní n kterých 

úkol . Naopak n kdy byli pozitivn  p ekvapeni, pokud byl výsledek v domostních 

test  lepší než aktuální školní výsledky 

• V osobnostních testech se výsledky lišily proto, že žák odpovídal podle toho, jaký by 

cht l být, nikoli jaký opravdu je.  



3.2. P ínos pro rodi e žák

Rodi e byli prost ednictvím krátkého dopisu informováni o projektu a jeho realizaci na 

škole. V d li o termínech jednotlivých aktivit, o výsledných výstupech z t chto aktivity a 

možnostech individuálních konzultací. Souhlas s ú astí svého dít te projevili podpisem 

vstupního dotazníku, p ihlášky. 

V tšinou se rodi e spokojili s podrobnou p íru kou a s ústní interpretací výsledk  od svých 

d tí, jen v malé mí e se aktivn  zapojili a využili konzultace s výchovným poradcem. Ti, 

kte í takto u inili, reagovali vesm s pozitivn . Výsledky testu mohly sloužit jako argument 

v p ípad , že rodi e mají na své d ti nep im ené nároky, nebo naopak své d ti 

podce ují. 

M žeme jen p epokládat, že se k výsledk m svých d tí vrátí aktivn ji v 9. ro níku, kdy 

bude jejich rozhodování muset dosp t ke konkrétnímu záv ru. Pokud budou v d t, že 

obdobn  budou d ti na škole moci využívat profesní diagnostiku po dobu p ti let, pokud 

zafungují pozitivní reakce od ostatních rodi  ( i jiných škol), jestliže se p esv d í o 

výhodách a komplexnosti test  profesní diagnostiky COMDI, doufejme, že aktivní zájem 

rodi  o volbu povolání svých d tí vzroste.  

Ob as testy p inesly rodi m nové 

pohledy na d ti, najednou nevid li jen 

jejich školní úsp chy nebo neúsp chy, 

ale m li možnost z jiného úhlu 

pohlédnout i na jejich zájmy a 

dovednosti. 



3.3. P ínos pro školy a pro výchovné poradce 

Výchovným poradc m, kte í se na školách v nují  poradenství pro volbu povolání, 

nabídnul projekt možnost využívání kvalitního a moderního poradenského nástroje, kterým 

je po íta ová profesní diagnostika. 

Výchovní poradci se aktivn  ú astnili klí ových aktivit od za átku projektu. Prvotní 

skeptický pohled na projekt a jeho realizaci se zm nil v aktivní spolupráci a v tšina 

výchovných poradc  se do projektu aktivn  zapojila i nad rámec stanovených aktivit. 

Veškeré informace, tj. p íru ka pro práci s COMDI, podrobná interpretace výsledk , 

propaga ní p íru ka s informacemi o projektu a další a pr b žných informací p i práci 

s odbornými poradci na školách, mohli erpat i na internetovém portálu, speciáln

v novaném projektu. Obrovským pomocníkem se stal e-learningový portál                 

a inovované metodiky, které postupn  vznikaly v pr b hu projektu ve spolupráci práv

s výchovnými poradci. 

Výchovní poradci získají profesní diagnostikou COMDI objektivní doporu ení pro rodi e, 

pokud mají jiný názor na uplatn ní svého dít te, který m že být v rozporu s jeho 

v domostmi, schopnostmi a dovednostmi.  

Pokud má škola k dispozici samostatný vyu ovací p edm t zam ený na volbu povolání, 

obdržela tak optimální nástroj pro výuku a nápl ady hodin volby povolání.  Bude záležet 

na iniciativn  a nadšení výchovného poradce, do jaké míry bude chtít s testem a výsledky 



pracovat. Díky projektu získal dostatek materiál , podle nichž lze ve výuce postupovat. 

Velké množství konkrétních výsledk  v profesních testech otvírá spoustu nám t  pro 

výuku, m že být konkrétní a postupn  vést žáky tou nejlepší cestou k optimální volb

st ední školy. 

Otázkou z stává, zda za adit profesní diagnostiku do 8. nebo 9. ro níku. Názory na dobu, 

kdy testování provád t se r zní. Zájem žák  a rodi  je spíše až v 9. t íd , kdy je pro n

otázka volby povolání aktuální. Výhodou testování již v 8. t íd  je d ležitý první výrazný 

impuls, aby žák ješt  mohl na sob  n co zm nit, m l prostor p ehodnotit p ístup k výuce i 

nasm rovat své zájmy konkrétním sm rem. Mnohé názory však sm ují k testování již na 

konci sedmého ro níku, což jsme si v rámci projektu i vyzkoušeli, ale kloníme se k názoru, 

že optimální je testovat na za átku druhého pololetí osmé t ídy, kdy je žák vysp lejší a ke 

své budoucnosti p istupuje rozumn ji.  

  



4. Hodnocení realizace projektu 

Spolupráce všech škol byla velice dobrá. Od prvního telefonického kontaktu s editeli škol 

až po podepsání Smlouvy o spolupráci bylo vše bez problém . Vedení škol i výchovní 

poradci byli velmi vst ícní i p i plánování jednotlivých aktivit, i když museli asto 

p izp sobovat rozvrh hodin žák  i rozvrh pro po íta ovou u ebnu. O projektové aktivity se 

asto zajímali i t ídní u itelé žák , kte í byli do projektu zapojeni. Uvítali by možnost 

seznámit se s výsledky svých žák . Domnívají se, že by jim mohly pomoct v uplat ování 

individuálního p ístupu k žák m a to p edevším výsledky osobnostního testu. 

4.1. Hodnocení projektu a jeho realizace - výchovní poradci 

Výchovní poradci uvítali projekt jako pomocný nástroj p i profesní volb . Zpo átku 

p istupovali k realizaci projektu velmi opatrn  a skepticky. asto se objevovaly názory, že 

stejn  rodi e ani žáci nep ijmou poradenství ze strany školy. Tím se nám potvrdily 

statistiky, které vypovídají o nízkém vlivu školy na další volbu studia. Po první etap

testování ( erven 2013) a následném seminá i v listopadu 2013 se však diametráln  názor 

na kariérové poradenství prost ednictvím testování  COMDI a poradenství ze strany 

odborn  proškolených výchovných poradc  zm nil, projevil se zvýšený zájem i od žák  a 

jejich rodi , kte í v první etap  odmítali p istoupit k testování a dokonce i využili 

individuální konzultace. Zm na nastala i u postoje výchovných poradc , kte í testování a 

následné konzultace brali jako obrovský p ínos a také pomoc pro svou práci výchovného 

poradce. 

Výchovní poradci kladn  hodnotí komplexnost projektu.  V rámci kariérového poradenství 

se d tem p edkládá ada oblastí, které volbu budoucího povolání ovliv ují (pracovní a 

zdravotní omezení, prosp ch, zájmy, možnosti úrovn  st edoškolského vzd lání atd.).  



Z dopis  pedagog : 

Dobrý den,

individuální pohovory s žáky a jejich rodi i probíhaly vždy na základ  dohodnutého 

termínu v PC-u ebn . Rodi e velmi zajímal celý pr b h testování, proto jsem je seznámila 

s pr b hem a zp sobem testu. Rozebírali jsme jednotlivé ásti testu a srovnávali testové 

výsledky se skute ností. 

astým tématem konzultací byla i diskuze nad grafy a nad oblastí zájm  žák . 

Vyhledávali jsme a zamýšleli jsme se nad vhodným výb rem studia, který by opravdu 

naplnil zájem a schopnosti žáka. S rodi i jsme vyhledávali i perspektivní uplatn ní 

zvoleného oboru v našem regionu a to z toho d vodu, že nezam stnanost absolvent

dosahuje 13% !!! Testy m ly velký úsp ch, v tšinou se shodovaly s p edstavou a zájmem 

žáka. Rodi e byli velmi p ekvapeni, jak jsou otázky a výsledky p ipraveny, zejména ocenili 

p esnost, p ehlednost a srozumitelnost. 

Velmi asov  náro né byly pohovory se žáky ZŠP, tam je zúžen výb r možností a 

situace  je náro n jší. 

D vodem jsou i zdravotní pot eby žák . Zde bylo nutné zohlednit i výb r obor , najít nap . 

i stránky SOU, zjistit dopravní dostupnost a schopnost u ilišt  p izp sobit se integrovaným 

žák m. 

Velmi d kuji za možnost profesní diagnostiky v našem regionu, je velmi p ínosná a ú elná 

pro naše žáky. 

Paní Matuszné d kuji za profesionální ale i lidský p ístup p i ešení všech problém , 

dotaz  a p ipomínek. 

S p átelským pozdravem 

Mgr. Št pánková Pavlína 

ZŠ a MŠ Klí , s.r.o. 

ESKÁ LÍPA 



Dobrý ve er! 

Reaguji na náš dnešní rozhovor. 

Projekt COMDI je p ínosem pro práci výchovné poradkyn

 - cením si p evážn  individuálních rozhovor , kdy se žáci mají možnost v klidu zamyslet 

nad volbou povolání, ujasní si dlouhodobé i krátkodobé cíle (nap . zlepšení prosp chu), 

zamyslí se nad svou osobností (kladné, záporné vlastnosti, p ístup k práci, k lidem) -vše s 

dostate ným asovým p edstihem 

- konfrontace a vzájemná diskuse mezi rodi em, dít tem a výchovným poradcem je velmi 

p ínosná, prohlubuje se spolupráce školy a rodiny 

 - díky tomuto projektu se rodi e chodí do školy radit a diskutovat s výchovným poradcem 

o volb  povolání svého dít te, p edtím to byly jen ojedin lé p ípady 

S pozdravem Hrubá 

Dobrý den paní Matuzsná,  

ješt  jednou d kuji za Vaši p ítomnost v rámci projektu COMDI, školení  pro výchovné 

poradce. Jako pedagog si uv domuji d ležitost a nutnost podobných akcí, které nám 

otevírají nové možnosti v p edávání informací našim d tem. V rámci p edm tu Volba 

povolání jsme se díky tomuto projektu dostali do v tší hloubky a d ti ím dál tím víc 

za ínají objevovat Sv t práce. V dnešní dob  tolik pot ebná informovanost o trhu práce a 

jeho možnostech dává dobrý p edpoklad pro správné rozhodování budoucích uchaze . 

Devítka u nás již rozhodnuto má, v osmé t íd  se zatím profese eší a sedmáky testování 

teprve eká. V ím, že podobných projekt  se bude p ipravovat mnohem více a budeme 

se ur it  t šit.  Rodi e se již zajímají a informace budou mít s dostate ným p edstihem.  

Zdravíme Vás a p ejeme hodn  št stí v dalším rozhodování, kam dál s projekty. 

Za všechny uchaze e naší školy zdraví Lenka Wünšová, vých. poradce školy, Jablonec 

n/N. 



Hodnocení pr b hu projektu Volím správnou kariéru: 

ZŠ eský Dub 

Komenského 46/I 

463 43 eský Dub 

Testování jsme provedli v letošních devátých t ídách. Žáci byli s výsledky 

v tšinou spokojeni, nazna ená cesta p edstavovala jejich vlastní plány. Technické 

zajišt ní bylo naprosto skv lé, komunikace s centrem byla bezproblémová a okamžit

nám byla poskytnuta podpora a pomoc. Organiza ní zajišt ní též bylo spolehlivé a 

naprosto vst ícné. P i vlastním testování jsme sami ud lali zkušenost, že p i dalším 

testování budou d ti sed t ob jedno místo, aby byla zajišt na naprostá objektivnost. 

Otázky totiž naskakují ve stejném sledu, takže žáci mohou opisovat. Ale to je pou ení pro 

nás jako organizátory testování. T šíme se na další spolupráci. Pokud by bylo testování 

trvalou možností pro všechny žáky, ur it  by se stalo p ínosným aspektem v 

rozhodovacím procesu žák . Rodi e by také tuto službu chápali jako vst ícnost školy a 

pomoc v nelehké cest  profesionální orientace. 

Hodnocení provedla PaedDr. Pavla Pižlová 

4.2. Hodnocení projektu a jeho realizace – žáci 

Dob e byl projekt p ijat i samotnými žáky. A koli byli upozorn ni na dobrovolnost ú asti, 

kariérového poradenství se zú astnili tém  všichni žáci, pro které je projekt ur en. K testu 

COMDI p istupovali žáci ve v tšin  p ípad  zodpov dn , až na výjimky pracovali 



soust ed n . Pozornost klesala v závislosti na délce testu. V pr m ru pot ebovaly d ti na 

vypracování celého testu 2 hodiny. Sou ástí hromadné interpretace výsledk  testu bylo 

jeho hodnocení žáky. Velká ást testovaných se shodla na tom, že test je dlouhý. Na 

náro nost se názory rozcházely podle úrovn  a zam ení testovaných žák . N které úkoly 

d lali s nadšením, p edevším ty, které zjiš ovaly úrove  krátkodobé pam ti, schopnost 

reakce, soust ed ní a koordinace. P evážná ást d tí byla s výsledky spokojena, 

doporu ené obory se asto shodovaly s jejich profesními zájmy. V n kolika p ípadech se 

ukázalo, že se žáci p ece ují, nebo naopak podce ují. S výsledky osobnostního testu se 

hodn  testovaných ztotožnilo, objevily se však i p ípady, kdy výsledky byly zcela opa né, 

než žáci o ekávali.  

Nejspokojen jší byli ti, kterým se doporu ené obory shodovaly se zájmy a naplnily jejich 

p edstavy o budoucím povolání. N kte í z žák  uvítali i doporu ení nových obor , nad 

kterými dosud neuvažovali, staly se pro n  novou inspirací a nám tem k dalšímu 

p emýšlení o profesní karié e. Komplexn jší hodnocení a p ínos projektu by m lo být 

z ejmé z 2. šet ení zp tnovazebními dotazníky, které vyplnily všechny otestované t ídy. Už 

te  je z ejmé, že žáci projekt hodnotí velmi pozitivn , vidí v n m p ínos v oblasti volby 

povolání a uvítali ho jako novou zkušenost. 



5. Záv r 

Kariérovému poradenství by m la být na základních školách v nována dostate ná 

pozornost, protože správná profesní volba znamená pro lov ka první úsp šný krok do 

života, pro spole nost ekonomické úspory. eská republika je na p edních místech v 

nezam stnanosti osob ve v ku 15 – 25 let. Více jak 7 % žák  b hem studia m ní studijní 

obor, 34 % žák  po t ech letech studia na st ední škole zjistí, že si vybralo špatný obor, a 

jen 54 % absolvent  za alo pracovat v oboru, který studovali. Celkem 20 % žák

nedokon uje st ední vzd lání a ocitá se asto mezi dlouhodob  nezam stnanými. Všem 

t mto negativním jev m by správná volba budoucího povolání m la p edcházet. Projekt 

„Volím správnou kariéru“ si realizaci komplexního kariérového poradenství na základních 

školách a jeho popularizaci stanovilo jako hlavní cíl. 

Ve 41 základních školách, které se projektu zú astnily, se snad tento cíl poda ilo naplnit. 

Žák m 8. a 9. ro ník  vybraných škol projektové aktivity usnadnily orientaci v oblasti volby 

povolání, profese. Výchovným poradc m p isp ly k hlubšímu sebepoznání a na jeho 

základ  pomohly s výb rem st ední školy a budoucí možnosti, projekt poskytl moderní 

pomocný nástroj pro práci se žáky, který mohou v p ípad  zájmu, využívat i 

v následujících letech. Projekt ukázal, jak je d ležitý osobní p ístup k žák m, jak je nutné 

získat v tší zájem ze strany rodi  a jak je d ležité zavedení dalších metod kariérového 

poradenství do škol. 

Kladem projektu byla dostupnost pro všechny 

zú astn né – byl pro žáky i školy zdarma, což je 

v sou asné dob  výrazná motivace a asi i 

rozhodující fakt, zda do n eho podobného 

v bec vstoupit. 

P estože byl projekt z r zných stran hodnocen 

kladn , je škoda, že kon í a zatím nemá další 

návaznost v jiných projektech. 



Poznámky: 



Analýza výsledk  pracovní diagnostiky COMDI modulu A  
získaných v projektu Volím správnou kariéru a jejich porovnání 

s výsledky v rámci celé eské Republiky za poslední rok 

Oblast: Liberecký kraj Oblast: eská republika

Modul: A Modul: A

Po et testovaných 
žák : 2 278 

Po et testovaných 
žák : 6 285

Sledované faktory:       

1. Zájmy žáka       

2. Profesní orientace      

3. Testy v domostní      

4. Výkonové faktory       

5. Vlastnosti osobnosti      

6. Typ osobnosti       

7. Profesní p edpoklady      

8. Doporu ená úrove  vzd lání   

  



1. Zájmy žáka 

Následující tabulky a grafy vychází z test , které se týkají profesí. Jsou zde zobrazeny profese, 

o které žáci jeví nejv tší zájem a naopak nejmenší zájem. Klient vybírá p ibližn  ze 120 

možností. Pokud je hodnota profese 50% a vyšší, lze mluvit o zájmu klienta. Takových hodnot 

dosahovala p evážná v tšina žák . 

Z uvedených tabulek a graf  (viz níže) vyplývá, že žáci mají velký zájem o profese technického 

sm ru, což odpovídá v sou asné chvíli požadavk m trhu práce. Na nejvyšší pozici se umístily 

profese: programátor/ka, servisní po íta ový technik, sportovec, mechatronik. Následují 

výkonová povolání. Naopak žáci 8. a 9. t íd nemají zájem o práci zem m i e/ ky, tiska e, 

operátora poštovního a doru ovatelského provozu nebo logistiky. Tyto výsledky mohou být 

zp sobeny také tím, že žáci neví p esn , co je to za profesi a jaké pracovní innosti tyto profese 

obnášejí.  

Profese s nejv tším a nejmenším zájmem žák  v Libereckém kraji 

Profese s nejv tším zájmem žák Po et  
žák Profese s nejmenším zájmem žák Po et 

žák

programátor/programátorka 401 zem m i /zem m i ka 5 

servisní po íta ový technik 379 tiska 6 

sportovec 348 operátor poštovního a 
doru ovatelského provozu 6 

mechatronik 305 logistik skladových operací 8 

fotograf/fotografka 270 geolog/geoložka 10 

automechanik 265 prodava /prodava ka 16 

editel/ editelka firmy 255 krej í/švadlena 19 

designer 252 technolog 19 

elektromechanik 252 producent/producentka 21 

architekt/architektka 250 reklamní agent/agentka 21

léka /léka ka 249 reklamní texta /texta ka 21 

módní návrhá /návrhá ka 247 knihovník/knihovnice 24 

zdravotník/zdravotnice 244 vinohradník a vina  24 

strážník/strážnice policista/policistka 237 instalatér, topená  27 

voják z povolání 237 alouník/ alounice 30 





Profese s nejv tším a nejmenším zájmem žák  v eské republice 

Profese s nejv tším zájmem žák Po et  
žák Profese s nejmenším zájmem žák Po et 

žák

programátor/programátorka 1045 zem m i /zem m i ka 15 

servisní po íta ový technik 1006 tiska 18 

sportovec 959 operátor poštovního a doru ovatelského 
provozu 21 

editel/ editelka firmy 817 geolog/geoložka 29 

fotograf/fotografka 759 logistik skladových operací 37 

architekt/architektka 731 krej í/švadlena 41 

mechatronik 687 vinohradník a vina  44 

designer 666 prodava /prodava ka 49 

zdravotník/zdravotnice 666 technolog 49 

elektromechanik 663 producent/producentka 61 

strážník/strážnice policista/policistka 656 reklamní texta /texta ka 63 

módní návrhá /návrhá ka 654 knihovník/knihovnice 70 

léka /léka ka 653 reklamní agent/agentka 70 

automechanik 648 alouník/ alounice 75 

voják z povolání 610 majitel zem d lské farmy 79 

  





Poznámky:



2. Profesní orientace 

Výsledky v tabulkách a v grafech vychází z test , které se týkají pracovních inností. innosti 

jsou zahrnuty do deseti typických oblastí. P i testování vzorku žáku v Libereckém kraji 

(2 278 žák ) je z hlediska šet ením na profesní orientaci z ejmé, že ada žák  zatím není 

vyprofilována pro ur ité profesní zam ení. Na níže uvedeném grafu vidíme v modrých 

sloupcích po et nevyprofilovaných žák  pro danou profesní orientaci. Naproti tomu v ervených 

sloupcích je vyjád eno, kolik žák  bylo vyprofilovaných a dosáhli hodnoty 50 a více procent. 

V dalších tabulkách chceme poukázat na hlubší rozklad hodnot v orientaci žák  od nejnižších 

až po nejvyšší dosažené hodnoty v jednotlivých profesních orientacích. Pokusíme se porovnat 

stav v Libereckém kraji se stavem v eské republice. Z dosažených hodnot je patrno, že jsou 

srovnatelné a nejsou patrné v jednotlivých orientacích velké výkyvy.  

Tém  naprostou shodu m žeme pozorovat u faktor  profesní orientace Administrativní, 

Praktické, Sociální a spole enský, Výzkumný. 

Rozdíly jsou nejvíce patrné u faktor  profesní orientace P írodov dný, kdy žáci v Libereckém 

kraji neprojevují tak velký zájem o p írodov dné sm ry oproti celostátnímu pr m ru.  

Naopak ve faktorech profesní orientace Tv r í a um lecký a Výkonový žáci v Libereckém kraji 

projevují vyšší zájem o tyto orientace, což p i hlubším rozboru m že signalizovat strukturu 

profesního zam ení v Libereckém kraji. 

  



Profesní orientace žák  v Libereckém kraji 

Profesní orientace min. max. body žáci 
v % body žáci 

v % body žáci 
v % body žáci 

v % 

Administrativní 0 100 0-25 68,4 26-50 25,4 51-75 5,8 76-100 0,3 

Literárn -jazykový 0 100 0-25 77,5 26-50 16,9 51-75 4,6 76-100 0,8 

Podnikatelský 0 100 0-25 67,4 26-50 25,4 51-75 6,8 76-100 0,3 

Praktický 0 100 0-25 82,9 26-50 15,5 51-75 1,6 76-100 0,0 

P írodov dný 0 100 0-25 80,7 26-50 14,7 51-75 3,9 76-100 0,6 

Sociáln  spole enský 0 100 0-25 61,4 26-50 29,7 51-75 8,5 76-100 0,3 

Technický 0 100 0-25 72,0 26-50 18,0 51-75 8,2 76-100 1,7 

Tv r í um lecký 0 100 0-25 62,2 26-50 26,5 51-75 9,8 76-100 1,4 

Výkonový 0 100 0-25 58,7 26-50 31,8 51-75 8,6 76-100 0,8 

Výzkumný 0 100 0-25 79,8 26-50 14,5 51-75 5,3 76-100 0,4 

Profesní orientace žák  v eské republice 

Profesní 
orientace min. max. body žáci 

v % body žáci 
v % body žáci 

v % body žáci 
v % 

Administrativní 0 100 0-25 66,8 26-50 26,2 51-75 2,2 76-100 0,5 

Tv r í um lecký 0 100 0-25 77,4 26-50 17,1 51-75 2,0 76-100 0,8 

Literárn -jazykový 0 100 0-25 64,8 26-50 27,4 51-75 2,6 76-100 0,6 

Praktický 0 100 0-25 82,5 26-50 16,0 51-75 0,6 76-100 0,1 

Výzkumný 0 100 0-25 79,8 26-50 15,4 51-75 1,6 76-100 0,7 

Sociální a 
spole enský 0 100 0-25 61,7 26-50 29,9 51-75 3,2 76-100 0,6 

Výkonový 0 100 0-25 72,5 26-50 17,6 51-75 3,6 76-100 1,6 

Podnikatelský 0 100 0-25 62,1 26-50 27,3 51-75 4,0 76-100 1,6 

P írodov dný 0 100 0-25 57,7 26-50 32,3 51-75 3,4 76-100 0,9

Technický 0 100 0-25 78,6 26-50 15,6 51-75 2,1 76-100 0,7 



Z celkového hodnocení lze konstatovat, že žáci v profesní orientaci nejsou ješt  vyprofilování 

do ur itých obor  a sm r  a že prakticky p íliš nev dí o možnostech svého budoucího 

profesního uplatn ní. Rovn ž neznají zam ení jednotlivých obor  a innosti s tím související. 

Jejich nedostate ná orientace vyplývá z celkové práce poradenství pro volbu povolání nejenom 

na školách, ale i p sobením rodiny a celé další ve ejnosti. U n kterých žák  je naproti tomu 

z ejmé, že jsou již ve svém v ku dostate n  vyprofilováni pro ur itý obor. Je možné, že zde 

velkou roli hraje nejenom p sobení zmín ných sociálních initel , ale i vlastní zájem žáka a 

jeho profesní p edpoklady i talent. 

Pro hlubší orientaci a srozumitelnost tabulek se pokusíme v následujícím okn  vyjád it tyto 

souvislosti pomocí grafického znázorn ní jednotlivých hodnot. Jednotlivé grafy znázor ují 

reálný po et žák  dle rozložení dané profesní orientace v Libereckém kraji a následn  v celé 

eské republice. 

Grafy modré znázor ují po et klient , kte í jsou vyprofilováni v dané profesní orientaci pouze do 

25 %. 

Grafy ervené znázor ují po et klient , kte í v dané profesní orientaci m li více než 25 %, ale 

mén  než 50 %.  

Grafy zelené znázor ují po et klient , kte í v dané profesní orientaci m li více než 50 %, ale 

mén  než 75 % - spl ují p edepsanou normu profesní orientace. 

Grafy fialové, které znázor ují klienty již vysoce profesn  orientované, dosahují hodnot nad 

75 %.
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Poznámky:



3. V domostní testy 

U v domostních test  z mate ského jazyka, matematiky a všeobecných znalostí je zajímavé 

srovnávat žáky sledovaného Libereckého kraje s celou republikovou populací této v kové 

kategorie. V domostní testy jsou zam eny na Mate ský jazyk, Matematiku a Všeobecné 

znalosti z ostatních p edm t  a oblastí daného u ebního plán  žák  základních škol.  

P i porovnání jednotlivých p edm t  žáci dosahovali nejlepších výsledk  v mate ském jazyce 

dále v matematice a nejh e dopadaly výsledky ze všeobecných znalostí. D vod m žeme 

p ikládat i tomu, že na první jmenované p edm ty se ve škole tradi n  klade nejv tší d raz. Ve 

všeobecných p edm tech, p i hlubším rozboru, jsou již vyprofilované zájmy žák  o studijní 

obory a up ednost ovali jen ty p edm ty, které se jejich oboru týkaly. Pro to ostatní p edm ty 

nevyprofilované zkreslují celkové hodnoty všeobecných test . P i porovnání kraje Libereckého 

a ostatních kraj  v eské republice nejsou patrné velké rozdíly ve znalostech žák , což lze 

doložit p ehlednými tabulkami, a dále grafy uvedených níže. 

V domostní testy žák  Libereckého kraje 

Název testu min. max. body žáci 
v % body žáci 

v % body žáci 
v % body žáci 

v % 

Matematika 74 151 74-89 1,3 90-104 12,9 105-115 38,7 nad 116 47,0

Mate ský jazyk 74 151 74-89 0,6 90-104 14,8 105-115 32,0 nad 116 52,6

Všeobecné 
znalosti 74 151 74-89 1,4 90-104 20,9 105-115 47,8 nad 116 29,9

V domostní testy žák  v eské republice 

Název testu min. max. body žáci 
v % body žáci 

v % body žáci 
v % body žáci 

v % 

Matematika 74 151 74-89 1,4 90-104 13,7 105-115 37,6 nad 116 47,3

Mate ský jazyk 74 151 74-89 0,7 90-104 14,5 105-115 31,7 nad 116 53,1

Všeobecné 
znalosti 74 151 74-89 1,1 90-104 18,3 105-115 45,8 nad 116 34,8



Z výsledk  test  vyplývá, že pr m rné znalosti testovaných žák  z mate ského jazyka, 

matematiky a všeobecného p ehledu jsou v Libereckém kraji tém  stejné jako v celé eské 

republice. 
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4. Výkonové faktory 

Tyto testy jsou zam ené na to, jak se žák dokáže vypo ádat s novými problémy, jak dokáže 

logicky uvažovat, jak je pohotový a správn  se rozhoduje, jeho schopnosti a dovednosti. U 

výkonových faktor  jsou hodnoty nastaveny tak, aby byly porovnatelné s v domostními testy.  

V následných tabulkách a grafech se budeme snažit vyjád it dosažené hodnoty a porovnat je 

s v domosti žák  dosažených na základní škole. Hodnoty výkonových test  zde nejsou totožné 

s hodnotami IQ jak je používáno v b žné praxi, ale v hodnotách, které jsou srozumitelné pro 

další práci se žákem. 

V tabulkách a grafech, také jako v p edcházejících srovnání, porovnáváme kraj Liberecký a 

ostatní kraje eské republice.  

Výkonové faktory žák  v Libereckém kraji 

Název faktoru min. max. body žáci 
v % body žáci 

v % body žáci 
v % body žáci 

v % 
Analytické 
schopnosti 74 151 74-89 0,8 90-104 4,0 105-115 10,4 nad 116 84,7 

Bystrost 74 151 74-89 2,4 90-104 18,2 105-115 34,8 nad 116 44,6 

Koncentrace 74 151 74-89 24,1 90-104 41,7 105-115 33,2 nad 116 1,1 

Koordinace 74 151 74-89 1,9 90-104 16,3 105-115 32,8 nad 116 48,9 

Numerická logika 74 151 74-89 5,4 90-104 21,9 105-115 33,8 nad 116 38,8 

Pam tní 
schopnosti 74 151 74-89 1,4 90-104 12,8 105-115 32,3 nad 116 53,6 

Percep ní logika 74 151 74-89 0,8 90-104 10,1 105-115 28,8 nad 116 60,3 

Prostorová 
p edstavivost 74 151 74-89 3,9 90-104 6,8 105-115 19,3 nad 116 70,1 

Reakce 74 151 74-89 1,4 90-104 1,9 105-115 10,4 nad 116 86,3 

Technické 
schopnosti 74 151 74-89 3,2 90-104 29,0 105-115 18,5 nad 116 49,3 

Verbální logika 74 151 74-89 0,8 90-104 12,1 105-115 62,6 nad 116 24,5 



Výkonové faktory žák  v eské republice 

Název faktoru min. max. body žáci 
v % body žáci 

v % body žáci 
v % body žáci 

v % 

Analytické 
schopnosti 74 151 74-89 0,5 90-104 3,3 105-115 8,3 nad 116 87,9

Bystrost 74 151 74-89 2,3 90-104 18,6 105-115 31,9 nad 116 47,1

Koncentrace 74 151 74-89 23,3 90-104 43,7 105-115 31,8 nad 116 1,2 

Koordinace 74 151 74-89 1,8 90-104 17,5 105-115 30,9 nad 116 49,8

Numerická logika 74 151 74-89 5,3 90-104 21,3 105-115 33,8 nad 116 39,5

Pam tní 
schopnosti 74 151 74-89 1,7 90-104 11,9 105-115 30,7 nad 116 55,7

Percep ní logika 74 151 74-89 1,1 90-104 9,4 105-115 26,2 nad 116 63,3

Prostorová 
p edstavivost 74 151 74-89 2,8 90-104 4,6 105-115 15,7 nad 116 76,8

Reakce 74 151 74-89 1,5 90-104 2,3 105-115 10,2 nad 116 85,9

Technické 
schopnosti 74 151 74-89 3,6 90-104 28,5 105-115 18,0 nad 116 49,9

Verbální logika 74 151 74-89 0,9 90-104 11,9 105-115 58,8 nad 116 28,4



Po ty žák  dle dosažených bod  v Libereckém kraji 



Po ty žák  dle dosažených bod  v eské republice 

Po ty žák  dle dosažených bod  u verbální a numerické logiky v Libereckém kraji 



Níže uvedené grafy nám ukazují na rozložení dle po tu žák  Verbální logiky a Numerické 

logiky. Z graf  je patrné, že v tšího rozptylu je u Verbální logiky, kdežto Numerická logika je 

rovnom rn ji rozložena. Tento jev se projevuje nejenom u žák  v Libereckém kraji, ale 

prakticky i u sledovaných žák  v ostatních krajích. 



Poznámky:



5. Vlastnosti osobnosti 

Zjiš ujeme pomocí osobnostních test . Pokud žáci odpovídali na otázky pravdiv , bez 

p ikrášlování a zastírání, dozví se, jací dnes opravdu jsou. U zkoumaných vlastností osobnosti 

je pr m rná hodnota 40 – 60 bod . Pod normou nebo nad normou m že být vlastnost pro žáka 

nevýhodná v i sociálnímu prost edí a signalizuje vyhran nost žáka v ur itých osobnostních 

vlastnostech. Tím se profilují ur ité silné stránky osobnosti, které ve svém d sledku mohou se 

chápat i negativn , ímž se žáci v této vlastnosti stávají pro své okolí typickými. Celkov  však 

žáci dosahují vyrovnaných pr m rných hodnot, což potvrzuje vyváženost t chto test . 

Vlastnosti osobnosti žák  v Libereckém kraji 

Název faktoru Min. Max. body žáci v 
% body žáci v 

% body žáci v 
% 

Dominance 0 100 0-39 13,8 40-60 71,5 61-100 14,7 

Duševní klid 0 100 0-39 6,5 40-60 83,1 61-100 10,4 

Emocionálnost 0 100 0-39 12,9 40-60 81,6 61-100 5,5 

Pasivita 0 100 0-39 14,7 40-60 71,5 61-100 13,8 

Prakti nost 0 100 0-39 5,5 40-60 81,6 61-100 12,9 

Samostatnost 0 100 0-39 11,3 40-60 82,8 61-100 5,9 

Spolehlivost 0 100 0-39 5,9 40-60 82,8 61-100 11,3 

Živost 0 100 0-39 10,4 40-60 83,1 61-100 6,5 

Vlastnosti osobnosti žák  v eské republice 

Název faktoru Min. Max. body žáci v 
% body žáci v 

% body žáci v 
% 

Dominance 0 100 0-39 14,5 40-60 70,9 61-100 14,6 

Duševní klid 0 100 0-39 6,3 40-60 83,8 61-100 9,9 

Emocionálnost 0 100 0-39 13,6 40-60 81,6 61-100 4,8

Pasivita 0 100 0-39 14,6 40-60 70,9 61-100 14,5 

Prakti nost 0 100 0-39 4,8 40-60 81,6 61-100 13,6 

Samostatnost 0 100 0-39 11,2 40-60 82,9 61-100 5,9 

Spolehlivost 0 100 0-39 5,9 40-60 82,9 61-100 11,2 

Živost 0 100 0-39 9,9 40-60 83,8 61-100 6,3 



Pr m rné hodnoty vlastností osobnosti za celou eskou republiku se tém  úpln  shodují 

s pr m rnými hodnotami v rámci Libereckého kraje. 

Procenta žák  dle dosažených bod  v Libereckém kraji

Po ty žák  dle dosažených bod  v eské republice
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6. Typ osobnosti 

Testy typu osobnosti jsou zam ené na dynamiku, kterou ozna ujeme jako temperament 

projevující se v našem vnit ním duševním prožívání a navenek naším chováním. Na výstupu 

z testu jsou hodnoty ty  základních temperament  – sangvinik, cholerik, flegmatik a 

melancholik. Sou et hodnot nám dává 100%. Standardní hodnota výstup  se pohybuje mezi 

20 – 30 body v jednotlivých typech osobnosti. Pod 20 bod  se tento typ u žáka prakticky 

nevyskytuje. Nad 30 dosažených bod  u typu osobnosti m že být tento typ u žáka 

problematický, žák se tímto typem stává ve svém kolektivu výraznou osobností, i když tento fakt 

si nemusí prakticky uv domovat. 

P i celkovém srovnání je z ejmé, jak v Libereckém kraji, tak i v ostatních krajích, že p evyšuje 

typ flegmatický a sangvinický. Tyto rozdíly však nejsou d ležité pro hlubší rozbor i polemiku. 

Typ osobnosti žák  v Libereckém kraji 

Typ osobnosti min. max. body žáci v 
% body žáci v 

% body žáci v 
% 

Flegmatik 0 100 0-19 13,5 20-30 69,3 nad 31 17,2 

Cholerik 0 100 0-19 19,9 20-30 68,1 nad 31 12,0 

Melancholik 0 100 0-19 22,8 20-30 58,3 nad 31 18,9 

Sangvinik 0 100 0-19 19,4 20-30 58,5 nad 31 22,1 

Typ osobnosti žák  v eské republice 

Typ osobnosti min. max. body žáci v 
% body žáci v 

% body žáci v 
% 

Flegmatik 0 100 0-19 13,2 20-30 68,5 nad 31 18,2 

Cholerik 0 100 0-19 21,3 20-30 67,3 nad 31 11,4 

Melancholik 0 100 0-19 23,5 20-30 57,6 nad 31 18,9 

Sangvinik 0 100 0-19 19,8 20-30 56,9 nad 31 23,3 



Lze tedy zd raznit, že z výše uvedeného p ehledu výsledk  testování vyplývá, že pr m rné 

hodnoty všech typ  osobnosti jsou stejné jak v rámci Jiho eského kraje, tak v rámci celé eské 

republiky. 

  

Procenta žák  dle dosažených bod  v eské republice

Po ty žák  dle dosažených bod  v eské republice



Po ty žák  dle dosažených bod  v Libereckém kraji

Procenta žák  dle dosažených bod  v Libereckém kraji



Jednotlivé procentuální zastoupení typ  osobnosti v Libereckém kraji 
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Poznámky:



7. Profesní p edpoklady 

Pokud profesní p edpoklady dosahují hodnoty 50 % a více, m žeme uvažovat o tom, že žák má 

pro tento sm r dobré p edpoklady. P es 90 % žák  v tšinou dosáhlo hodnot 50 %  a vyšší         

u minimáln  poloviny profesních p edpoklad .  

Doporu ujeme v tomto sm ru k ížové porovnání profesních p edpoklad  a profesní orientace 

žák . Je tedy z ejmé, že žáci v tšinou mají profesní p edpoklady pro ur ité obory a zam ení a 

pro další studium ve st edním školství, ale v souvislosti s t mito p edpoklady nejsou žáci 

v pr b hu školní docházky dostate n  profesn  orientováni, což vyplývá z p ehledu a tabulek 

profesní orientace. 

Profesní p edpoklady žák  v Libereckém kraji 

P edpoklady 50-100 Po et žák

Administrativní 2273 

Duševn  výkonný 2277 

Fyzicky výkonný 2274 

Jazykový 2277 

Literární 2278 

Podnikatelský 2277 

Praktický 2264 

P írodov dn  botanický 2262 

P írodov dn  zoologický 2276 

Služby 2278 

Technický 2274 

Tv r í 2275 

Um lecký 2278 

Výchovný 2277 

Výzkumný 2246 

Zdravotn  sociální 2278 



Profesní p edpoklady žák  v eské republice 

P edpoklady 50-100 Po et žák

Administrativní 6252 

Duševn  výkonný 6281 

Fyzicky výkonný 6266 

Jazykový 6280 

Literární 6284 

Podnikatelský 6282 

Praktický 6241 

P írodov dn  botanický 6246 

P írodov dn  zoologický 6260 

Služby 6283 

Technický 6279 

Tv r í 6279 

Um lecký 6282 

Výchovný 6281 

Výzkumný 6192 

Zdravotn  sociální 6280 



Ob  k ivky ( R i Liberecký kraj) se shodují. Nejmenší zájem a tudíž nejv tší pokles 

zaznamenáváme u výzkumných, praktických a p írodov dn  botanických p edpoklad .  



Poznámky:



8. Doporu ená úrove  vzd lání 

V záv ru testování žák  zjiš ujeme doporu enou úrove  dalšího vzd lání ve st edním školství – 

typu školy, i když by stálo za úvahu provést rozbor doporu ených studijních obor  i jejich 

výstupních profesí. V této publikaci jsme se zam ili pouze na doporu ené typy škol. Z tohoto 

p ehledu by se dalo usoudit i možné rozložení st edního školství. 

Dle našeho názoru není rozložení škol optimální dle uplatnitelnosti žák  na trhu práce. Je 

z ejmé, že celkové výsledky jsou siln  ovlivn ny zájmy žák  o budoucí povolání, kde p evažují 

profese vyžadující úplné st ední vzd lání nebo vyšší vzd lání, kde základem je maturita. Op t 

to potvrzuje skute nost, že práce na základních školách v oblasti výchovy žák  k budoucímu 

povolání není optimální.  

Doporu ené úrovn  vzd lání v eské republice 

Úrove  vzd lání Po et doporu ení % 

G 2769 14,7 

KON 136 0,7 

OU 40 0,2 

SOŠ 775 4,1 

SOŠ M 8027 42,6 

SOU 4532 24,0 

SOU M 2576 13,7 

Doporu ené úrovn  vzd lání v Lib. kraji 

Úrove  vzd lání Po et doporu ení % 

G 653 9,6 

KON 34 0,5 

OU 3 0,0 

SOŠ 334 4,9 

SOŠ M 2525 36,9 

SOU 2284 33,4 

SOU M 1001 14,6 
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