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PĜedstavení Republikového centra vzdČlávání, s.r.o. realizátora projektu:
Firma Republikové centrum vzdČlávání, s.r.o., byla založena 1. þervna 1998 pod názvem PDC,
s.r.o. (Profesní diagnostické centrum). Od poþátku své existence se firma zamČĜovala na oblast
rozvoje lidských zdrojĤ, výzkum potenciálu þlovČka ve vztahu k jeho profesnímu uplatnČní,
projektové Ĝízení (jak národní, tak nadnárodní projekty) a zavádČní inovací v personálním
poradenství, zejména využívání výpoþetní techniky a automatizovaného zpracování v pracovní
diagnostice.

V roce 2002 byla firma pĜejmenována na souþasný název - Republikové centrum vzdČlávání,
s.r.o. - a svou þinnost rozšíĜila o poĜádání rekvalifikaþních kurzĤ (pro klienty úĜadĤ práce,
zamČstnavatelské rekvalifikace, poradenské programy), akreditovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tČlovýchovy ýR. Tuto vzdČlávací þinnost firma v souþasné dobČ realizuje v rámci
celé ýeské republiky, pro všechny vČkové kategorie. Vedle vzdČlávací þinnosti a projektového
Ĝízení firma Republikové centrum vzdČlávání, s.r.o. (dále jen „RCV“) zabezpeþuje pro úĜady
práce poradenský nástroj pod názvem „Pracovní diagnostika COMDI“, který je Ministerstvem
práce a sociálních vČcí ýR uznán za poradenský nástroj Aktivní politiky zamČstnanosti ýR.
V souþasné dobČ je RCV generálnČ povČĜeno MPSV ýR implementací pracovní diagnostiky
COMDI v rámci ýR.

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

ÚýEL PROJEKTU

Úþelem projektu „Odplouváme dál“ je pĜedevším rozvoj a zavedení dalších metod kariérového
poradenství v základních školách StĜedoþeského kraje, orientace žákĤ na vhodnou volbu
povolání vzhledem k jejich zamČĜení a konkrétním schopnostem zjištČným prostĜednictvím
poþítaþové pracovní a profesní diagnostiky COMDI, zajištČní úþinné prevence pĜed pĜedþasným
odchodem ze systému vzdČlávání prostĜednictvím osvČtové þinnosti na školách smČrem
k žákĤm, výchovným poradcĤm, ale i rodiþĤm, a to zejména za úþelem zvýšení
zamČstnatelnosti absolventĤ škol v souladu s reálnými potĜebami a nabídkou trhu práce.

II. HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU
• Implementace úþinného kariérového poradenství na základních školách
• Informaþní a poradenská þinnost pro výchovné poradce základních škol a žáky
• Profesní diagnostika, hromadné a individuální poradenství pĜi volbČ budoucího povolání žákĤ
• Zavedení ovČĜeného diagnostického nástroje pro poradenství výchovných poradcĤ
• Popularizace kariérového poradenství a zpČtnovazební šetĜení jeho pĜínosu pĜi rozhodování
o budoucím typu studia / povolání na základních školách

• ZpČtnovazební šetĜení na stĜedních školách - vyhodnocení významu kariérového poradenství
v souvislosti se správným / nevhodným výbČrem školy

III. CÍLOVÉ SKUPINY
• Žáci 8. a 9. roþníkĤ základních škol StĜedoþeského kraje
Projekt „Odplouváme dál“ je koncipován a zamČĜen pĜedevším s ohledem na trvalou potĜebu
žákĤ základních škol nalézt správnou orientaci pĜi volbČ budoucího studijního oboru a
následného profesního uplatnČní, a to zejména vzhledem k jejich reálným schopnostem,
pĜedpokladĤm a zájmĤm. Projekt je realizován v úzké spolupráci s výchovnými poradci, a
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Ĝediteli škol. Do projektu by mČlo být zapojeno celkem 2 800 žákĤ StĜedoþeského kraje ze 40
základních škol.

• Výchovní poradci základních škol, kteĜí mají ve své gesci poradenství pro volbu
povolání
V souvislosti

s výchovnými

poradci

projekt

Ĝeší

zejména

implementaci

kvalitního

poradenského nástroje pro práci s žáky a jeho aktivní využívání. Do projektu bude zapojeno
40 výchovných poradcĤ, tj. podpoĜených osob a 40 ĜeditelĤ škol v roli koordinátorĤ aktivit
jednotlivých škol v souvislosti s realizací projektu.

IV. PěÍNOS PROJEKTU
• Žáci si, díky realizaci tohoto projektu na školách, mají možnost ujasnit nejen vlastní identitu a
nastavení životních cílĤ, ale zjistit rovnČž své konkrétní možnosti i limity, a prostĜednictvím
individuálního poradenství se dozvČdČt, jakým zpĤsobem je lze zúroþit a využít þi eliminovat
nebo zcela odstranit. Volba studijního oboru, stĜední školy a následnČ i budoucího povolání
pĜedstavuje pro vČtšinu žákĤ zásadní životní zlom, a to nejen vzhledem ke zpĤsobu jejich
nadcházejícího života (zmČna prostĜedí, výuky, vlivĤ apod.), ale pĜedevším s ohledem na
možnosti jejich pozdČjšího profesního uplatnČní v praxi a s tím spojenými pĜípadnými
obavami þi naopak nerealistickými oþekáváními. Možnost využít pracovní a profesní
diagnostiku, a s ní související doporuþení a informace o aktuálním dČní na trhu práce, bČhem
projektu povede uþitele, žáky i jejich rodiþe ke snazšímu, kvalifikovanČjšímu a snad i
zodpovČdnČjšímu rozhodování o výbČru školy. Smyslem projektu rovnČž je uvČdomit si, že
aplikací cíleného kariérového poradenství mĤže dojít k úþinné prevenci pĜed možným
problémovým zaþlenČním žáka do spoleþnosti, pĜed pĜípadným nesouladem jeho zájmĤ s
profesním výbČrem, pĜed eventuálními studijními problémy, jejich nežádoucími dopady a tedy
i pĜed možnou budoucí nezamČstnaností. Na základČ uceleného rozboru osobnostní
struktury žáka a návazných metod kariérového poradenství je možné orientovat žáky na
profesní dráhu v souladu s jejich osobnostními pĜedpoklady a nabídkou trhu práce.

• Výchovným poradcĤm, kteĜí mají v pracovní náplni poradenství pro volbu povolání, projekt
pĜinese možnost seznámit se a využít nové metody v práci se žáky v oblasti volby budoucího
povolání. ProstĜednictvím kvalitního a moderního poradenského nástroje, kterým poþítaþová
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pracovní a profesní diagnostika bezesporu je, si mohou uþitelé vždy aktuálnČ ovČĜit
pĜipravenost žákĤ na budoucí studium, soulad jejich pĜedstav s reálnými možnostmi a
opakovanČ si ovČĜovat pĜípadný posun v jejich vývoji a vnímání reality související s výbČrem
školy a následným uplatnČním v praxi.

V. KLÍýOVÉ AKTIVITY PROJEKTU
1.

KA 01 - Rozvoj kariérového poradenství (vytvoĜení e-learningového kurzu)

2.

KA 02 - Školení výchovných poradcĤ

3.

KA 03 - Volba dalšího studia a oboru

3.1. Úvodní kariérové poradenství
3.2. Pracovní diagnostika COMDI
3.3. Volba dalšího vzdČlávání (hromadná interpretace výsledkĤ)
4.

KA 04 - Individuální poradenství

5.

KA 05 - ZpČtná vazba (žáci ZŠ) a analýza volby oborĤ (studenti SŠ)

ZŠ Všenory
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VI. POPIS KLÍýOVÝCH AKTIVIT
1. KA

01

-

Rozvoj

kariérového

poradenství

(vytvoĜení

e-

learningového kurzu)
Cílem této aktivity je vytvoĜit další nástroj pro vzdČlávání výchovných poradcĤ, tedy elearningový kurz „Práce s výstupy COMDI - volba oboru“, zamČĜený na rozbor výsledných
faktorĤ a jejich správnou interpretaci a na odpovídající volbu oboru s ohledem na aktuální stav a
požadavky trhu práce.
E-leraningový kurz bude vytvoĜen v LMS Fronter, který splĖuje standardní kritéria pro distanþní
on-line studium.

2. KA 02 - Školení výchovných poradcĤ
Hlavním cílem školení je poskytnout výchovným poradcĤm nový a úþinný nástroj ke zkvalitnČní
kariérového poradenství pro žáky základních škol.
V rámci aktivity budou proškoleni výchovní poradci spolupracujících škol, a to bČhem
þtyĜdenního školení a za využití e-learningové aplikace LMS Fronter, ve které bude vytvoĜen
kurz v rozsahu 48 hodin urþený k samostudiu a podpoĜený on-line tutoriály. Úþastníci kurzu na
závČr obdrží osvČdþení o jeho absolvování.

3. KA 03 - Volba dalšího studia a oboru
Všechny jednotlivé þinnosti v rámci této aktivity budou realizátory projektu naplánovány
s ohledem na organizaci školního roku i rozvrh hodin.
V prĤbČhu všech aktivit realizovaných v projektu bude dĤslednČ dodržována ochrana osobních
údajĤ dle Zák. þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ.

3.1. Úvodní kariérové poradenství
Tato tĜetí klíþová aktivita je zamČĜena na pĜedstavení projektu „Odplouváme dál“ žákĤm
spolupracujících škol, na jejich motivaci k úþasti na projektu na zdĤraznČní smyslu a významu
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kariérového poradenství umožĖující dobrou orientaci ve výbČru správného studijního oboru a
školy.
Aktivita probČhne formou pĜednášky s podporou tematických prezentací, bude vytvoĜen prostor
pro dotazy, pĜíklady z praxe a diskuzi. BČhem této aktivity žáci vyplní vstupní dotazníky k úþasti
na testování COMDI, jejichž souþástí je i souhlas zákonných zástupcĤ.

3.2. Pracovní diagnostiky COMDI
Pracovní a profesní diagnostika COMDI bude zásadní aktivitou celého projektu. ProstĜednictvím
diagnostiky dojde k získání vstupních dat z testĤ, které budou dále zpracovány a vyhodnoceny.
ýasový rozsah aktivity se pĜedpokládá 2 – 3 hodiny a bČhem ní budou žáci dále motivování pro
úþast v dalších následných aktivitách projektu, a to zejména získáním výsledkĤ pro jejich další
rozhodování.
Pro testování budou na školách vytvoĜeny podmínky k jeho zdárné realizaci a zajištČny i rovné
pĜíležitosti.

3.3.

Volba

dalšího

vzdČlávání

(hromadná

interpretace

výsledkĤ)
Aktivita zahrnuje pĜedání výsledkĤ testování pracovní a profesní diagnostiky COMDI cílové
skupinČ, tedy žákĤm základních škol a jejich hromadnou interpretaci - popis významu
jednotlivých položek a zásady pro jejich interpretaci tak, aby žák a jeho rodiþe získali správný a
komplexní pohled na získané údaje. Souþástí výsledku bude i doporuþení oborĤ studia
odpovídajících konkrétnímu výsledku diagnostiky.
BČhem této aktivity probČhne diskuze o jednotlivých studijních oborech, o prĤbČhu a pĜínosu
testování pracovní a profesní diagnostiky COMDI a žákĤm bude nabídnuta možnost
individuálního poradenství.

4. KA 04 - Individuální poradenství
Individuální poradenství povedou odborní poradci a cílem této aktivity je pĜedevším rozbor jejich
osobních výsledkĤ diagnostiky COMD, na základČ kterého by mČlo dojít k ujasnČní si
pĜedpokladĤ a možností þi pĜípadných rizik (a jejich eliminace), se kterými se mĤže žák pĜi
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volbČ konkrétních oborĤ setkat, tak i pozitivní motivace žákĤ k aktivnímu pĜístupu pĜi volbČ
oboru studia, školy a povolání. Ve vČtšinČ pĜípadĤ se pĜedpokládá i úþast rodiþĤ.

5. KA 05 - ZpČtná vazba (žáci ZŠ) a analýza volby oborĤ (studenti
SŠ)
Tato tĜístupĖová klíþová aktivita bude mít za cíl zjistit:

• PĜed diagnostikou COMDI - pĜedstavy žákĤ zúþastnČných základních škol o dĤležitosti
volby studijního oboru a povolání, zda již mají vybranou stĜední školu, na základČ jakých
kritérií þi podpory poradenských nástrojĤ se pro ni rozhodují a mají-li pĜedstavu o
budoucím uplatnČní ve zvoleném oboru

• Po diagnostice COMDI, resp. po hromadné interpretaci výsledkĤ a individuálním
poradenství - ovČĜit u žákĤ základních škol, zda u nich již došlo k výbČru stĜední školy,
v pĜípadČ, že ne - proþ, jaký pĜínos þi vliv na rozhodování mČlo kariérové poradenství, jak
vnímali obsah a prĤbČh diagnostiky COMDI

• Dotazníkové šetĜení na stĜedních školách - respondenti ze 2. a 4. roþníkĤ stĜedních
škol budou odpovídat na dotazy napĜ. ohlednČ prĤbČhu volby oboru studia / školy /
povolání - kdo / co pĜi rozhodování na studenta pĤsobilo, dále jak v souþasnosti vnímají
své rozhodnutí, zda jsou spokojeni s výbČrem, þi v þem tkví pĜípadná nespokojenost, zda
jsou v souladu jejich pĤvodní pĜedstavy a realita, jak vnímají budoucí uplatnČní na trhu
práce, apod., zazní i dotaz na význam a pomoc kariérového poradenství pĜi výbČru školy
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VII. COMDI - pracovní a profesní diagnostika jako
hlavní nástroj pro dosažení cílĤ projektu
•

Poþítaþový program, který zjišĢuje nejen zájmy žáka, ale i jeho schopnosti, dovednosti,
profesní a studijní pĜedpoklady

•

Výstupem je komplexní popis osobnosti žáka

•

Profesní šetĜení má vysokou míru objektivity, jedinec není ovlivĖován osobností hodnotitele

•

Jednoduchá obsluha programu a rychlost šetĜení

•

Forma šetĜení je pro rodiþe þasovČ a finanþnČ efektivnČjší než klasické psychologické
šetĜení (v projektu profesní diagnostika poskytována bezplatnČ)

•

Výstupy je možno použít pro další odbornou konzultaci s odborným poradcem nebo
s pracovníkem školy (zamČĜený na kariérové poradenství - výchovný poradce)

•

Ochrana dat klienta v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochranČ osobních údajĤ

Produkt COMDI je zaĜazen jako poradenský program MPSV ýR pod názvem
„Pracovní diagnostika COMDI“ s povČĜením pro implementaci pod þ.j.
2005/58125-42
ϭϬ




VIII. REALIZACE A PěÍNOS AKTIVIT PROJEKTU
1. Cílové skupiny
Projekt „Odplouváme dál“ obsahovČ, zcela v souladu s aktuálními požadavky kariérového
poradenství, reflektoval trvalou potĜebu žákĤ základních škol nalézt správnou orientaci pĜi volbČ
budoucího studijního oboru a následného profesního uplatnČní. Proto byli za hlavní cílovou
skupinu zvoleni žáci 8. a 9. roþníkĤ základních škol StĜedoþeského kraje stojící pĜed volbou
studia na stĜední škole. Projektu se zúþastnilo celkem 3 438 žákĤ ze 40 zapojených škol, 8
z okresu Mladá Boleslav, 6 z okresu Kutná Hora, 6 z okresu Kolín, 5 z okresu Praha - východ, 3
z okresu Beroun, 3 z okresu MČlník, 3 z okresu Praha - západ, 2 z okresu Benešov, 2 z okresu
PĜíbram, 1 z okresu Nymburk a 1 z okresu Rakovník. Všemi aktivitami prošlo celkem 3 324
žákĤ.
Druhou cílovou skupinou byli výchovní poradci spolupracujících základních škol, kteĜí mají ve
své gesci poradenství pro volbu povolání. CelkovČ bylo v projektu zapojeno 40 výchovných
poradcĤ, tj. podpoĜených osob a 40 ĜeditelĤ škol v roli koordinátorĤ aktivit jednotlivých škol
v souvislosti s realizací projektu. Zde projekt Ĝešil pĜedevším potĜebu implementace kvalitního
poradenského nástroje pĜi práci s žáky.

Celkový poþet aktivit a žákĤ zapojených do projektu podzim 2013 – podzim 2014
Poþet žákĤ
Název aktivity
Dívek

ChlapcĤ

Celkem

Kariérové poradenství

1659

1779

3438

Test COMDI

1594

1735

3329

Interpretace výsledkĤ

1594

1735

3329

Individuální poradenství

611

504

1115
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2. Zahájení projektu, propagace a publicita
V rámci StĜedoþeského kraje byly osloveny základní školy celkem v 11 okresech a úþast
v projektu byla umožnČna všem žákĤm 8. a 9. roþníkĤ ve 40-ti vybraných školách, a to
s dĤrazem na rovné pĜíležitosti.
BČhem prvních setkání byli zástupci škol podrobnČ informováni o projektu, seznámeni s jeho cíli
a prĤbČhem. Na základČ projeveného zájmu o úþast na projektových aktivitách došlo k podpisu
dohod o spolupráci a následnČ byli osloveni výchovní poradci škol nebo jiní pedagogiþtí
pracovníci povČĜení Ĝediteli k participaci na projektu. Dále byly vytvoĜeny seznamy s poþty žákĤ
jednotlivých tĜíd, u nichž se pĜedpokládalo zapojení do projektu bČhem školního roku
2013/2014. RealizátoĜi projektu vypracovali þasový harmonogram jednotlivých aktivit vþetnČ
termínĤ školení výchovných poradcĤ tak, aby aktivity co nejménČ narušovaly prĤbČh školního
roku a vyuþování. Monitoring projektových aktivit (plánování jednotlivých krokĤ a termínĤ, jejich
plnČní, sledování indikátorĤ, vytváĜení dokumentace - prezenþní listiny apod.) probíhalo
prĤbČžnČ prostĜednictvím interní databáze realizátora projektu.
Publicita projektu byla na školách zajištČna prostĜednictvím plakátĤ, písemnou informací
rodiþĤm žákĤ 8. a 9. tĜíd a školní veĜejnost byla informována rovnČž prostĜednictvím webových
stránek jednotlivých zúþastnČných základních škol. Dále byly žákĤm a rodiþĤm pĜedány
propagaþní pĜedmČty a brožury obsahující informace vztahující se k obsahu projektu.

Ve

spolupráci se školami byl využit k propagaci projektu rovnČž místní denní tisk a lokální on-line
deníky / zpravodaje, kde byly publikovány þlánky o jeho realizaci. SouþasnČ došlo k vytvoĜení
speciálních

internetových

stránek

http://odplouvamedal.rcv.cz

s novinkami,

podrobnými

informacemi a fotografiemi z prĤbČhu realizace projektu, které byly pravidelnČ mČsíþnČ
aktualizovány.

PĜíklad publicity a propagace projektu - ZŠ LodČnice
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i.

Propagaþní materiály a brožury - ZŠ Petrovice

Propagace projektu v on-line podobČ
ϭϯ




ZŠ Neratovice - http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/rosyvkova-3zs-neratovice-testovanikariera-odplouvame-dal.html

ZŠ Pavla Lisého, Hostomice - http://www.zsplhostomice.cz/
„V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu EU Odplouváme dál, který je urþen
pĜedevším pro žáky 9. a 8. roþníkĤ a pro výchovné poradce. Úþelem projektu je pĜedevším
profesní diagnostika a poradenství pĜi volbČ budoucího povolání žákĤ, zpČtnovazební šetĜení,
informaþní a poradenská þinnost pro výchovné poradce.
ϭϰ




Žáci byli testováni poþítaþovým programem COMDI. Testy byly zamČĜeny na zájmy klientĤ,
profesní orientaci, vČdomosti, výkony, vlastnosti a typy osobnosti, profesní a studijní
pĜedpoklady. Klienti získají výstupy – komplexní popis osobnosti. Výstupy mohou použít pro
další odbornou konzultaci s odborným poradcem nebo výchovným poradcem na škole. Je
zajištČna ochrana dat klientĤ.
VČĜíme, že projekt žákĤm usnadní výbČr povolání.“

Mgr. JiĜina Kordulová

ZŠ ěevnice - http://ruch.revnice.cz/page/15/
Publikováno 31.5.2013 | Autor redakce þasopisu Ruch Zpravodaj mČsta ěevnic
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Odplouváme dál…
Ne, nejsme kroužek vodákĤ. Odplouváme dál je název projektu, do kterého se zapojila
po boku dalších asi 40 škol Ĝevnická základní škola. Projekt se týká kariérového
poradenství a je financován ze zdrojĤ Evropských sociálních fondĤ.
Cílem projektu je pomoci žákĤm, kteĜí stojí þi budou stát pĜed nutností volby stĜední školy a
povolání, s výbČrem vhodného zamČĜení – tím vlastnČ ovlivnit úspČšnost pĜi studiu a
usnadnit jim orientaci na trhu práce. Není výjimkou, že dítČ odchází z chybnČ zvolené stĜední
školy a stává se potenciálním nezamČstnaným. ýasto je to zavinČno špatnou informovaností.
Republikové centrum vzdČlávání s.r.o. zajistí po dobu trvání projektu profesní diagnostiku
prostĜednictvím výchovných poradcĤ. Diagnostika je poskytována žákĤm po dobu trvání
projektu bezplatnČ. Pokud se osvČdþí a základní škola bude chtít pokraþovat i po ukonþení
projektu, bude diagnostika realizována za mírnou úplatu.
Existuje jedno velmi trefné poĜekadlo …za málo penČz hodnČ muziky…. Uvážíme-li, že
správná volba školy a profese ovlivní úplnČ celý další život patnáctiletého þlovČka, je víc než
jasné, že toto je oblast, které je potĜeba vČnovat eminentní pozornost a péþi, a to jak ze
strany rodiny, tak i ze strany školy. Nyní máme pĜíležitost. Žáci naší školy dostanou možnost
využít za nulový poplatek do konce roku 2014 profesní poradenství. Budou tak nasmČrováni
na klidnou plavbu vodami profese, ve které se nebudou topit.
Mgr. JiĜina Dopitová
ZŠ Masarykova ýáslav
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3. PrĤbČh realizace jednotlivých aktivit

KA 01 - Rozvoj kariérového poradenství (vytvoĜení e-learningového kurzu)
V rámci této aktivity došlo k vytvoĜení dalšího nástroj pro vzdČlávání výchovných poradcĤ, tedy
e-learningového kurzu „Práce s výstupy COMDI - volba oboru“, zamČĜeného na rozbor
výsledných faktorĤ a jejich správnou interpretaci a tedy i na odpovídající volbu oboru s ohledem
na aktuální stav a požadavky trhu práce.
Kurz vytvoĜený poradcem pracovní diagnostiky, tutorem e-learningových kurzĤ, metodikem
volby oboru a expertem na trh práce obsahoval celkem 11 kapitol. Prvních 9 tvoĜil výukový
materiál, jehož obsahem byla problematika užívání pracovní a profesní diagnostiky COMDI (od
pĜípravných krokĤ k testování, pĜes vytvoĜení testovacích skupin, registraci žákĤ, práci testera,
administrátora, vlastní testování klienta až po orientaci ve výsledcích diagnostiky, jejich
interpretaci a individuální práci s klientem - žákem), desátou kapitolu tvoĜily doplĖující a
podpĤrné materiály a na závČr e-learningového kurzu byl uveĜejnČn test.
E-leraningový kurz poskytnutý výchovným poradcĤm byl vytvoĜen v LMS Fronter, který splĖuje
standardní kritéria pro distanþní on-line studium. Souþástí studijní opory byl i manuál
k používání LMS Fronter a po celou dobu trvání kurzu byl výchovným poradcĤm k dispozici jak
tutor (on-line výukové lekce), tak odborník na technickou podporu.

Ukázky prostĜedí e-learningového kurzu

1.
2.
3.

ϭϳ




KA 02 - Školení výchovných poradcĤ
BČhem této aktivity byli proškoleni výchovní poradci všech 40-ti spolupracujících škol.
První jednodenní školení bylo zamČĜeno na význam projektu a kariérového poradenství, na
aktivní práci s programem COMDI a e-learningovým prostĜedím LMS Fronter (celkem 48 hodin
studia).
V prĤbČhu druhého dvoudenního školení si výchovní poradci zopakovali technické postupy pĜi
práci s programem COMDI, ale zamČĜili se zejména na podrobnou interpretaci výsledkĤ
profesního šetĜení a konkrétní práci s nimi (jejich celkové vyhodnocení a pĜíprava k využití
bČhem individuálního poradenství) tak, aby po ukonþení projektu byli schopni kvalifikovanČ
zajistit užívání profesní diagnostiky COMDI na svých základních školách, aby se umČli bez
problémĤ orientovat ve výstupech profesní diagnostiky COMDI, odhadli, jakou váhu mají dílþí
výsledky v celkovém hodnocení profilu žáka a byli schopni vysvČtlit pĜípadné anomálie ve
výsledcích.
ZávČreþné jednodenní školení bylo vČnováno praktickému nácviku individuálního poradenství,
vyplĖování závČreþných zpráv z jeho prĤbČhu, zopakování základních principĤ, shrnutí
získaných poznatkĤ a vypracování závČreþného testu. V prĤbČhu všech školení mČli výchovní
poradci prostor vymČnit si své poznatky z oblasti volby povolání žákĤ i zkušenosti z
probíhajícího projektu.
Úþastníci této klíþové aktivity po úspČšném absolvování závČreþného testu (min. 80%
úspČšnost) získali osvČdþení, které je opravĖuje interpretovat výsledky diagnostiky COMDI.
ϭϴ




Hlavním cílem školení tedy bylo poskytnout výchovným poradcĤm nový a úþinný nástroj ke
zkvalitnČní kariérového poradenství v základních školách a získat možnost hromadnČ þi
individuálnČ prĤbČžnČ ovČĜovat aktuální vývoj v orientaci žákĤ na volbu povolání.

Zahájení školení - ZŠ LodČnic

PĜedávání osvČdþení - ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
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KA 03 - Volba dalšího studia a oboru
Jednotlivé þinnosti v rámci této aktivity byly realizátory projektu pĜedem peþlivČ naplánovány
s ohledem na organizaci školního roku i rozvrh hodin a souþasnČ byly se zástupci škol výchovnými poradci a Ĝediteli (koordinátory aktivit škol) konzultovány a vzájemnČ odsouhlaseny.
Ke zmČnám pĤvodních termínĤ v harmonogramu þinností došlo v prĤbČhu projektu pouze
minimálnČ a vždy po oboustranné dohodČ.
V prĤbČhu všech aktivit realizovaných v projektu byla vždy dĤslednČ dodržována ochrana
osobních údajĤ dle Zák. þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ.

3.1. Úvodní kariérové poradenství
TĜetí klíþová aktivita se zamČĜovala nejen na pĜedstavení projektu „Odplouváme dál“ žákĤm 8. a
9. roþníkĤ jednotlivých spolupracujících škol, ale i na jejich motivaci k aktivní úþasti na tomto
projektu. Žáci se dovČdČli, v þem je pro nČ projekt pĜínosný, co od nČho mohou oþekávat a proþ
je pro nČ úþast v projektu dĤležitá. Toto setkání poskytlo realizátorĤm projektu široký prostor
pro zdĤraznČní smyslu a významu kariérového poradenství, díky kterému je možné se lépe
orientovat a zacílit jak na svou vlastní osobnost, a to pĜedevším skrze její lepší poznání a
uvČdomČní si svých možností, tak i na výbČr správného typu školy a oboru, ale zjistit i jak
pĜistupovat k trhu práce a zamČĜit se na budoucí výkon povolání.
Aktivita probíhala formou pĜednášky za podpory tematických prezentací. VytvoĜen byl i prostor
pro dotazy, pĜíklady z praxe a diskuzi s odbornými poradci, která otevĜela problematiku
uvČdomČní si dĤležitosti zodpovČdného rozhodování pĜi volbČ budoucího povolání vþetnČ
faktorĤ, které mohou tuto volbu ovlivnit.
BČhem aktivity žáci rovnČž vyplĖovali standardní vstupní dotazníky k úþasti na testování
COMDI, jejichž souþástí je i souhlas zákonných zástupcĤ. ŽákĤm byla vždy zdĤraznČna
dobrovolnost úþasti na projektu.
Úvodního kariérového poradenství se celkem zúþastnilo 3 438 žákĤ.
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Kariérové poradenství ZŠ LodČnic

Kariérové poradenství ZŠ nám. Jana Žižky z Trocnova, ýáslav
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3.2. Pracovní diagnostika COMDI
Pracovní diagnostika COMDI pĜedstavovala stČžejní aktivitu celého projektu, tedy získání
vstupních dat z testĤ profesní a pracovní diagnostiky COMDI pro jejich následné zpracování a
vyhodnocení.
V úvodu aktivity, jejíž þasový rozsah byl cca 2 - 3 hodiny, byli žáci motivováni k testování
zejména oþekáváním výsledkĤ, podle kterých se buć utvrdí ve svém dosavadním rozhodnutí,
dozví se o sobČ nČco nového nebo jejich pĜedstavy o výbČru budoucí školy / povolání doznají
jistých zmČn, a to vzhledem k jejich reálným schopnostem, pĜedpokladĤm a zájmĤm tak, jak
budou vyhodnoceny ve výsledcích testování. Dále byli seznámeni s prĤbČhem testování a
upozornČni na vhodné chování tak, aby byly zajištČny optimální podmínky pro úspČšné
absolvování testĤ. PĜed samotným testováním žáci vyplnili on-line dotazník pro zpČtnovazební
šetĜení. DĤležitou souþástí testování bylo zjistit, jakým zpĤsobem žáci pracují, jak k testování
pĜistupují, v jaké jsou psychické a fyzické kondici, jak velkou dĤležitost testĤm pĜikládají.
Všechny tyto poznatky pĜispČly k celkovému pohledu na jejich vyhodnocené výsledky. Odborná
poradkynČ byla žákĤm bČhem testování k dispozici, vysvČtlovala jim význam slov, kterým zcela
nerozumČli, a pĜispívala k správnému pochopení textu.
Pro testování byly na všech školách vytvoĜeny velmi dobré nejen technické podmínky pro jejich
úspČšnou realizaci a rovnČž zajištČny i rovné pĜíležitosti.
Pracovní a profesní diagnostiku COMDI absolvovalo celkem 3 329 žákĤ.
Ukázka testovacího prostĜedí
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3.3. Volba dalšího vzdČlávání (hromadná interpretace výsledkĤ)
Náplní této aktivity bylo pĜedání výsledkĤ testování pracovní a profesní diagnostiky COMDI
cílové skupinČ, tedy žákĤm 8. a 9. roþníkĤ základních škol a jejich hromadná interpretace.
Jednalo se o obecné vysvČtlení významu jednotlivých ukazatelĤ ve výsledcích testĤ za úþelem
identifikace potenciálu žákĤ v nČkolika vybraných oblastech a následnČ jejich vhodné využití pro
správný výbČr školy / obru / povolání, které nejvíce odpovídá osobnosti žáka. PodrobnČ byly
rozebrány a vysvČtleny všechny dílþí výstupy testování v jednotlivých grafech a objasnČny
souvislosti mezi jednotlivými výstupy a jejich návaznost na výbČr doporuþených oborĤ. V závČru
této aktivity se každý žák bez problémĤ orientoval ve svých výsledcích profesní diagnostiky
COMDI a chápal souvislosti mezi jednotlivými výsledky testování a doporuþenými obory. Aby
žáci výsledky nezapomnČli a mohli je objektivnČ interpretovat, získali tištČnou pĜíruþku s jejich
podrobnou interpretací.
V rámci aktivity probČhla diskuze o navržených oborech, o celkovém prĤbČhu a pĜínosu
kariérového poradenství, testování pracovní a profesní diagnostiky COMDI a žákĤm byla
nabídnuta možnost poradenství individuálního.
Hromadné interpretace výsledkĤ se úþastnilo celkem 3 329 žákĤ.
Nad výsledky testování COMDI

4.
5.
6.
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KA 04 - Individuální poradenství
Individuálního poradenství vedeného odbornými poradci se v rámci projektu zúþastnilo 1115
žákĤ 8. a 9. roþníkĤ. Úþelem této aktivity byla nejen pozitivní motivace žákĤ k aktivnímu
pĜístupu pĜi volbČ oboru studia, školy a povolání, ale pĜedevším rozbor jejich osobních výsledkĤ
diagnostiky COMDI. DĤraz byl kladen na objasnČní výstupĤ a pojmĤ, které nebyly žákĤm zcela
srozumitelné. Poradenství smČĜovalo pĜedevším k uvČdomČní si významu a smyslu
individuálních výsledkĤ pro další práci žáka na vlastní budoucnosti. Rozborem osobnostních
vlastností, úrovnČ vČdomostí, schopností, zájmĤ a pĜedpokladĤ, velmi þasto za úþasti rodiþĤ,
došlo k vyjasnČní postojĤ žáka v oblasti profesní orientace a k nabídnutí dalších možností þi
Ĝešení v pĜípadČ nevyhranČných pĜedstav.
V závČru této aktivity se všichni zúþastnČní umČli orientovat ve výsledcích profesní diagnostiky
COMD a byly zodpovČzeny dotazy, se kterými na konzultace žáci þi jejich rodiþe pĜicházeli.
Konzultace s odborným poradcem vždy v rozsahu cca 1 hodiny probíhaly po celou dobu trvání
projektu a byl u nich uplatĖován zcela individuální pĜístup k žákovi. Konzultace byly zakonþeny
vyplnČním závČreþné zprávy o jejich prĤbČhu a vyplnČním sebehodnotícího dotazníku žáky,
který mČl za cíl, aby si žáci co nejvíce a zcela samostatnČ uvČdomili, jaká jej jejich výchozí
pozice na cestČ volby povolání.

Ukázka individuální interpretace výsledkĤ
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KA 05 - ZpČtná vazba (žáci ZŠ) a analýza volby oborĤ (studenti SŠ)
V rámci projektu probČhlo na základních školách dotazníkové šetĜení, jehož úþelem bylo získat
zpČtnou vazbu pro celkové zhodnocení výstupĤ a dále informace o pozitivním dopadu
kariérového poradenství na rozhodování žákĤ, zjistit jejich ztotožnČní s navrhovanou profesí þi
profesní orientací v souladu s potĜebami a možnostmi trhu práce, apod. Další dotazníkové
šetĜení se uskuteþnilo na stĜedních školách a tématem byla pĜedevším spokojenost studentĤ
s výbČrem stĜední školy, tedy zda došlo k souladu prvotních pĜedstav s realitou, jaké prostĜedky
k výbČru školy využili a jaké dopady pro budoucnost bude jejich výbČr mít.
První zpČtnovazební šetĜení probíhalo prostĜednictvím on-line dotazníku pĜes internet, a to
pĜed vlastním testováním žákĤ programem COMDI. Dotazy smČĜovaly k výbČru stĜední školy /
uþĖovského oboru, zda jsou žáci již rozhodnuti, pĜípadnČ zda se ještČ o svém povolání
rozhodují a na základČ jakých kritérií, využívají-li poradenských nástrojĤ, þi kdo jim s výbČrem
školy pomáhá a jaké mají pĜedstavy o své budoucí profesi nebo o uplatnČní na trhu práce ve
zvoleném oboru.
Druhý zpČtnovazební dotazník se vyplĖoval opČt prostĜednictvím internetu, a to 2 - 3 týdny
po hromadné interpretaci výsledkĤ testování, kdy již vČtšinou probČhlo individuální poradenství
u tČch žákĤ, kteĜí o tuto aktivitu projevili zájem. Zde se zjišĢoval pĜedevším vliv klíþových aktivit
projektu na volbu budoucího povolání, zda mČl žák vybranou stĜední školu / uþĖovský obor již
pĜed zapojením do aktivit projektu nebo se jeho volba v prĤbČhu projektu zmČnila a zda mČlo
kariérové poradenství tak, jak bylo projektem nastaveno, vliv na jeho rozhodování. Souþástí
dotazníku byly i otázky, jak se žákĤm test COMDI líbil a co jim testování pĜineslo.
TĜetí zpČtnovazební šetĜení se týkalo studentĤ stĜedních škol StĜedoþeského kraje. Celkem bylo
osloveno 44 stĜedních škol (gymnázia, lycea, OA, SOŠ, SPŠ, SOU). Z tohoto poþtu se on-line
šetĜení aktivnČ zúþastnilo 27 škol a 1000 respondentĤ z Ĝad studentĤ 2. s 4. roþníkĤ. Cílem
bylo zjistit, kdo / co jim pĜi rozhodování o volbČ studijního oboru pomohlo nebo je ovlivnilo, jak v
souþasnosti vnímají své rozhodnutí, zda jsou se svou volbou spokojeni nebo v þem tkví
pĜípadná nespokojenost, zda realita odpovídá pĤvodním pĜedstavám, jak vnímají své budoucí
uplatnČní na trhu práce, jestli zvažují další možnost studia apod. Jedním z dotazĤ rovnČž bylo,
zda využili a pĜípadnČ zda jim pĜi výbČru pomohl nČkterý ze systémĤ kariérového poradenství.
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4. PĜínos realizace projektu
Stanovený cíl pĜínosu jednotlivých aktivit projektu
Jednoznaþným cílem a pĜínosem projektu mČla být možnost poskytnout žákĤm 8. a 9. roþníkĤ
základních škol pĜedevším komplexní rozbor osobnostní struktury žáka, dostateþné množství
informací a pĜíkladĤ týkajících se dĤležitosti výbČru studijního oboru a návaznČ jej orientovat
na profesní dráhu v souladu s jeho osobnostními pĜedpoklady a nabídkou trhu práce.

PĜínosem pro žáky byly zejména první kroky v sebepoznání prostĜednictvím ujasnČní si vlastní
identity, zjištČní a uvČdomČní si osobních limitĤ a pomoc odborných poradcĤ pĜi nastavování
jejich životních cílĤ. Rozhodování o budoucím oboru studia ve stĜedním školství, následném
povolání a uplatnČní se na trhu práce pĜedstavuje pro žáky posledních roþníkĤ základní školy
velký životní krok.

Úþinná pomoc pĜi této volbČ vede k její uváženosti a mĤže zároveĖ

znamenat i dĤležitý krok smČrem k prevenci pĜed problémovým zaþlenČním jedince
do spoleþnosti. Nesoulad zájmĤ žáka s jeho profesním zaĜazením a z toho þasto vyplývající
studijní problémy následnČ vedou k nežádoucím dopadĤm, napĜíklad k možné budoucí
nezamČstnanosti. NesprávnČ zvolené povolání s sebou do budoucna obvykle pĜináší vyšší
náklady pro spoleþnost spojené s dovzdČláváním a rekvalifikací jedince na jinou, pro nČho
vhodnČjší profesi a pro þlovČka samotného vČtšinou jisdté znevýhodnČní na trhu práce.

4.1. PĜínos pro žáky
Práce s testy COMDI
Hlavní klíþovou aktivitou celého projektu bylo testování prostĜednictvím profesní a pracovní
diagnostiky COMDI, které probíhalo v poþítaþových uþebnách základních škol. Tato metoda je,
na rozdíl od podobných psychodiagnostických testĤ ekonomiþtČjší, pro žáky zábavnČjší a
zároveĖ rychlá a objektivní.
Testovaní jedinci mívají vČtšinou potĜebu zvládnout testy co nejlépe, odškrtnout v þasovém
limitu co nejvČtší množství odpovČdí, co nejrychleji a správnČ si poradit s tvoĜivými úkoly. Pocit,
že ten nejrychlejší je i nejlepší však je zcela mylnČ zakoĜenČnou pĜedstavou. Pravdou zĤstává,
že testování pĜedstavuje pro žáky velkou psychickou zátČž, ale v celkovém výsledku testy
odhalí velké množství užiteþných informací, které by bČhem krátkého testu nemohly být o
žákovi zjištČny (napĜ. schopnost se dlouhodobČ soustĜedit, osobnostní rysy, schopnosti, apod.).
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Jednotlivé položky ve výsledcích testĤ tak pĜi podrobném rozboru utvoĜí zcela komplexní obraz
osobnosti žáka. Testovací prostĜedí obvykle vyvolává zcela pĜirozenou soutČživost a snahu
odpovČdČt co nejlépe, zvČdavost, co bude následovat, napČtí, jak se úkolem vypoĜádat a touhu
po zlepšení skóre, pokud se v pĜedchozím úkolu nedaĜilo.

PrávČ z uvedených dĤvodĤ se práce s testy vČtšinČ žákĤ líbila, pĜipadaly jim zajímavé a
spokojenost projevovali svými reakcemi nejen bČhem testování, ale i v diskuzích a pĜi
vyplĖování zpČtnovazebních dotazníkĤ a to i pĜesto, že jim pĜipadaly þasovČ nároþné. Každý
z žákĤ pĜistupoval k testĤm jinak, nČkdo je bral jako velkou výzvu, nČkdo jako povinnost a
každému z nich se líbila jiná oblast - nČkdo preferoval nároþné vČdomostní otázky, jiný si
s chutí otestoval své reakce þi pamČĢ, dalšímu vyhovovaly osobnostní otázky.

4.1.1. Zájem žáka a profesní orientace
V rámci kariérového poradenství, a poté i bČhem interpretace výsledkĤ, se žáci mČli možnost
seznámit s jednotlivými profesními oblastmi, ujasnit si, co je jejich obsahem a seznámit se i s
ménČ obvyklými profesemi. DozvČdČli se, jaké je tĜeba mít pĜedpoklady, schopnosti a
dovednosti pro výkon urþitých povolání tak, aby je byli schopni zvládat. Žáci si postupnČ
zaþínali uvČdomovat a zamýšlet se nad tím, co která profese v praxi zahrnuje a obnáší, jaké
jsou požadavky na studium, co je tĜeba k získání odbornosti pro výkon daného povolání a jaké
nároky na nČ budou bČhem studia i zamČstnání kladeny. Zvažovali, zda zvolená profese
skuteþnČ odpovídá jejich zájmĤm, protože právČ skuteþný zájem je jedním z velmi dĤležitých
pĜedpokladĤ pro spokojenost v profesním životČ. Z tČchto dĤvodĤ byl v rámci projektu vytvoĜen
dostateþný prostor k diskuzi a žáci získali nejen Ĝadu podnČtĤ, ale i užiteþných informací a
materiálĤ pro další kroky v plánování své budoucnosti.

4.1.2. VČdomosti a schopností žáka
Výsledky testĤ vČdomostí ukázaly, na jaké úrovni by mČli jednotliví žáci volit obor svého dalšího
vzdČlávání tak, aby studium úspČšnČ zvládali. Výsledky testĤ byly i dobrým s vlastními
pĜedstavami žákĤ o jejich znalostech, sebevČdomí þi naopak nejistotČ, nižším sebevČdomí
nebo neprĤbojnosti.
Výsledky vČdomostních testĤ tak odrážely realitu, tedy jak na tom žák opravdu je v daný
okamžik v oblasti svých znalostí. Žáci, kteĜí dosáhli v testech lepších výsledkĤ, než ukazoval
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jejich školní prospČch, byli tímto zpĤsobem motivováni ke snaze zlepšit se, být v rámci školy
úspČšnČjší a vytyþit si vyšší cíle.
U nČkterých žákĤ testy naopak odhalily, že k dosažení dobrých studijních výsledkĤ je potĜeba
vynaložit pomČrnČ znaþné úsilí. V tČchto pĜípadech bylo doporuþeno jako vhodné Ĝešení zvážit
a pĜehodnotit pĜedstavy o vybrané škole. V mnoha pĜípadech se potvrdilo, že oþekávání žákĤ i
rodiþĤ bývají nereálnČ vysoká, a tak smyslem testování a jeho výsledkĤ by mČlo být zamezit
pĜípadnému neúspČchu a studijním problémĤm na stĜední škole vþasným odhalením
disproporcí mezi oþekáváním þi pĜedstavami a skuteþností, resp. reálnými studijními a
pracovními nároky.
Testy schopností byly zamČĜené na to, jak se žáci dokáží vypoĜádávat s novými problémy, mají
logické uvažování, jsou pohotoví a mají tendenci správnČ se rozhodovat. Schopnosti velmi úzce
a bezprostĜednČ souvisí s mírou talentu pro výkon urþitého povolání a dají se považovat
v celém testu za rozhodující. Žáci získali praktické informace, jak lze napĜ. danou dovednost,
která je pro jimi vybranou profesi potĜebná, cviþit a rozvíjet. Kladnou motivací byly pro žáky
vyšší výsledky ve výkonových faktorech, které souvisí s doporuþenou profesí.

4.1.3. Osobnostní charakteristika žáka
Výsledky osobnostních testĤ byly ovlivnČny pĜedevším tím, do jaké míry žáci vnímají sami sebe,
do jaké míry se znají, a podle toho také þasto docházelo k disproporcím v oblasti jejich vlastních
pĜedstav a skuteþných výsledkĤ.
Pokud žáci odpovídali na osobnostní otázky pravdivČ a bez pĜikrášlování nebo zastírání,
dozvČdČli se o sobČ, jací skuteþnČ jsou, jaké vlastnosti a v jaké míĜe jsou u nich zastoupeny a
jak mohou kladnČ þi zápornČ ovlivĖovat jejich budoucí profesní dráhu. V opaþném pĜípadČ, tedy
v pĜípadČ manipulace s testem, výsledky nemohly pĜinést pravdivou odpovČć. PĜi individuální
konzultaci a rozboru výsledkĤ testĤ však rozhovor se žákem (pĜípadnČ s jeho rodiþi) vČtšinou
odkryl dĤvody, proþ k pĜípadnému zámČrnému zkreslování odpovČdí došlo, proþ se dotyþný
chce vidČt jinak, a cílem pak bylo sladit pĜedstavy o budoucím povolání s jeho skuteþnými
osobnostními rysy.
BČhem individuálního poradenství mČli žáci opČt možnost uvČdomit si, proþ jsou z hlediska
výkonu zvoleného povolání dĤležité i jednotlivé vlastnosti osobnosti.
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4.1.4. Význam doporuþených oborĤ
ZávČreþným bodem výsledkĤ šetĜení profesní diagnostiky byla tĜi doporuþení, která obsahovala
úroveĖ možného stĜedoškolského vzdČlání a vhodné obory s konkrétním zamČĜením
odpovídající výsledkĤm testĤ a v ideálním pĜípadČ i pĜáním a pĜedstavám žákĤ.
BČhem hromadné interpretace, a pak zejména bČhem individuálních konzultací, probíhaly
rozhovory, zda doporuþené obory žákovi vyhovovaly, jestli odpovídaly jeho pĜedstavám a
oþekáváním.
Pokud se doporuþené obory shodovaly s žákovým prvotním pĜáním a pĜípadnČ i dlouhodobými
zájmy, utvrdil se tak, že jím zvolený obor nebo stĜední škola je pro nČho vhodná, má všechny
pĜedpoklady studium úspČšnČ absolvovat a vybraný obor ho bude zajímat a naplĖovat.
V pĜípadČ, že oþekávání neodpovídalo doporuþené profesi, bylo tĜeba zjistit, jaké pĜíþiny toto
zpĤsobují a jak efektivnČ dospČt k jejich odstranČní þi realisticky zvážit, zda by žák nemČl zvolit
jiný obor nebo profesi, kterou by mohl zvládat lépe.
Žáci tak prostĜednictvím výsledkĤ testování získali mnoho podnČtĤ k zamyšlení, co vše a
v jakých oblastech života by mohli dČlat, pro co mají skuteþné pĜedpoklady a nadání,
pĜípadnČ kde a jakým zpĤsobem mohou co nejefektivnČji prohlubovat znalosti a dovednosti.
Konkrétní výsledky tak poskytly mnohým žákĤm, ale i rodiþĤm, prostor pro práci na vytváĜení
své osobnosti, staly se i podnČtem ke vzájemnému dialogu se spolužáky, výchovnými poradci,
rodiþi nebo pĜáteli a kamarády o budoucím smČĜování a profesi, ale pĜedevším se staly
impulzem pro definitivní rozhodování o studiu na stĜední škole.

4.1.5. Individuální interpretace
Velkým pĜínosem projektu byly pro žáky pĜedevším konzultace s odbornou poradkyní, kdy byl
uplatnČn vysoce individuální pĜístup. BČhem každé konzultace byly konkrétnČ rozebrány
pĜedpoklady a nadání žáka pro jednotlivé profese, jeho oþekávání, pĜedstavy a pĜání.
CelkovČ bylo zrealizováno 1 115 individuálních konzultací, ve kterých se žákĤm odborné
poradkynČ vČnovaly vždy témČĜ jednu vyuþovací hodinu.
Možnost individuálního poradenství využívali pĜedevším žáci, vČtšina rodiþĤ nejevila intenzivní
zájem o problematiku volby budoucího povolání svých dČtí, pokud ale na schĤzku s odbornou
poradkyní pĜišli, hodnotili projekt velmi pozitivnČ. Po prvním kole testování (žáci 9. tĜíd na
podzim 2013) projevovali o individuální poradenství mnohem vČtší zájem rodiþe žákĤ 8. tĜíd,
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tady ti, kteĜí již byli o projektu podrobnČ informováni a mnohem více si uvČdomovali nutnost
zodpovČdného pĜístupu k volbČ budoucnosti svých dČtí, a to i pĜesto, že do podání pĜihlášek na
stĜední školu zbývalo ještČ více jak rok þasu.
NejþastČjšími tématy diskutovanými bČhem individuálních konzultací s žáky a rodiþi byla
následující:


charakteristika doporuþené profese a pĜíklady obdobných profesí, profesní pĜedpoklady
žáka pro zvolený obor



typy stĜedních škol, kde se daná profese studuje



možnosti uplatnČní na trhu práce



zlepšení studijních výsledkĤ þi konkrétních výkonových faktorĤ, zvýšení motivace pĜi
výbČru stĜední školy



doporuþení metod v pĜípadČ nutnosti zlepšit osobnostní i výkonové pĜedpoklady pro
studium



vysvČtlení dosud nejasných pojmĤ ve výstupu testu, motivace a vyzdvižení výsledkĤ,
které pĜevyšují prĤmČrné hodnoty




porovnání pĜestav rodiþĤ a žáka s výsledky testování
porovnání zájmu žáka s doporuþovanými obory, s jeho profesní orientací, vztah žáka ke
zvolené profesi



doporuþení vhodnČjšího typu školy þi oboru, kde má žák vČtší pĜedpoklady k úspČšnému
studiu, a objasnČní dĤvodĤ



doporuþení odporných publikací, odkazĤ apod., zabývajících se problematikou volby
povolání a aktuálními statistikami

O þem se na individuálním poradenství nejvíce hovoĜilo


Výsledky testĤ odpovídaly pĜedstavám žáka, doporuþené obory se shodovaly
s jeho zájmy. Tato situace nastávala ve vČtšinČ pĜípadĤ a lze proto odvodit, že si žák
vybral školu, která odpovídá jeho schopnostem, a že studium zvládne bez potíží a
zvolený obor ho bude bavit.



Klient nebyl dosud rozhodnut, jakou školu þi obor si zvolit. Pokud je žák schopen
vykonávat více þinností v rĤzných oblastech, vČtšinou se rozhodoval Ĝídit se
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doporuþením a vycházet pĜi volbČ svého budoucího povolání z výsledkĤ testĤ a
inspirovat se obory, o kterých dosud nepĜemýšlel a které mu byly navrženy.


Navrhovaný obor upĜednostní pĜed pĤvodnČ vybraným, a to vzhledem k lepšímu
uplatnČní na trhu práce.



Pokud mČl žák naprosto nejasné pĜedstavy o budoucím povolání, výsledky testĤ
naznaþily smČr možného zamČĜení.



Výsledky, které neodpovídaly oþekávání žákĤ þi rodiþĤ, odhalily, že doporuþený obor
je nezajímal, pĜedstavy žákĤ se þasto diametrálnČ lišily od jejich možností a ukázalo se,
že mají v þasto mnohem vyšší oþekávání a rádi by se uplatnili v oborech, na které podle
testĤ nemají pĜedpoklady.



Výsledky vČdomostních testĤ neodpovídaly školnímu prospČchu v souvislosti s
nervozitou, nesoustĜedČností nebo potĜebou delšího limitu na splnČní nČkterých úkolĤ.
Naopak nČkdy byli pozitivnČ pĜekvapeni, pokud byl výsledek vČdomostních testĤ lepší
než aktuální školní výsledky



V osobnostních testech se výsledky lišily proto, že žák odpovídal podle toho, jaký by
chtČl být, nikoli jaký opravdu je, a to zejména proto, že chtČl vyhovČt pĜedstavČ þi
pĜizpĤsobit se svému nejbližšímu okolí, rodiþĤm, spoleþnosti, ve které žije a vnímá svým
osobitým zpĤsobem.
ZŠ Hostomice
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4.2. PĜínos pro rodiþe žákĤ
Rodiþe byli prostĜednictvím úvodního dopisu informováni o projektu a jeho realizaci na škole.
DozvČdČli se termíny jednotlivých aktivit, byli informováni o jejich výstupech a možnosti úþastnit
se individuálního poradenství. Souhlas s úþastí svého dítČte stvrdili podpisem vstupního
dotazníku, který žáci vyplnili v rámci první projektové aktivity kariérového poradenství.
Rodiþe v rámci projektu získali pĜíruþku k tématu kariérového poradenství a výsledky testování
svých dČtí vþetnČ jejich podrobné interpretace, na základČ kterého se mohli, v pĜípadČ zájmu,
pĜihlásit a aktivnČ zapojit do individuálního poradenství vedeného odbornČ vyškoleným
poradcem. Ti, kteĜí se jej zúþastnili, hodnotili tuto aktivitu velmi pozitivnČ a mnozí z nich si
s odstupem þasu objednali i osobní doplĖující konzultaci þi konzultaci telefonickou. V tČch
pĜípadech, kdy mČli rodiþe na své dČti nepĜimČĜené nároky nebo naopak své dČti podceĖovali,
posloužily výsledky testu jako argument a pĜehodnocení vnímání dítČte þi pĜípadnČ i rozhodnutí
o jeho dalším smČĜování.
ŽákĤm 8. tĜíd byla nabídnuta možnost retestování v 9. roþníku, a to zejména v tČch pĜípadech,
kdy žák ani rodiþ nebyli rozhodnuti o smČru dalšího studia nebo kde byly výsledky zcela
nevyrovnané a zjevnČ chybČly informace þi zájem o problematiku kariérového poradenství.
Retestování (mimo indikátory projektu) se zúþastnilo cca 1 % podpoĜených osob.
Na základČ zvyšujícího se zájmu o kariérové poradenství došlo na podzim 2014 k 3. kolu
testování na 10 ZŠ StĜedoþeského kraje, které se projektu ĜádnČ úþastnily, a to nad rámec
projektem stanovených indikátorĤ – otestováno bylo celkem 483 žákĤ 8. roþníkĤ a z toho
vyplývá, že pokud budou moci dČti na školách využívat profesní diagnostiku i v dalších letech,
pokud bude i nadále fungovat pozitivní a objektivní pĜenos informací mezi rodiþi (þi uþiteli a
Ĝediteli škol) a pĜesvČdþení o výhodách komplexnosti testĤ profesní diagnostiky COMDI, je
velmi pravdČpodobné, že aktivní zájem rodiþĤ o volbu povolání jejich dČtí vzroste. Pozitivem je i
skuteþnost, že testy v mnoha pĜípadech pĜinesly rodiþĤm i zcela nové pohledy na dČti.
Najednou nevidČli pouze jejich školní úspČchy þi neúspČchy, ale mČli možnost z jiného úhlu
pohlédnout i na jejich zájmy a dovednosti, o kterých þasto nemČli ani tušení, a tak zejména
bČhem individuálního poradenství a díky práci odborného poradce docházelo k prolomení
urþitých bariér, díky tČmto zjištČním i k pozitivnímu prohlubování vztahĤ mezi dČtmi a rodiþi.
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4.3. PĜínos pro školy a pro výchovné poradce
Výchovným poradcĤm, kteĜí se na školách vČnují poradenství pro volbu povolání, projekt
„Odplouváme dál“ nabídnul možnost využívání kvalitního a moderního poradenského nástroje,
kterým je poþítaþová profesní diagnostika.
Výchovní poradci se aktivnČ úþastnili klíþových aktivit od zaþátku projektu. V první fázi byli jen
pozorovateli, pozdČji si realizovali nČkteré aktivity na školách zcela samostatnČ.
VP a Ĝeditelé škol mají možnost, po dohodČ s realizátorem projektu, využívat tento poradenský
nástroj i po ukonþení projektových aktivit.
Veškeré informace vþetnČ tištČné podoby pĜíruþky pro práci s COMDI a prĤbČžné informace
výchovní poradci þerpat i na internetovém portálu speciálnČ vČnovaném projektu a veškeré
potĜebné materiály jim byly prĤbČžnČ zasílány bČhem školení (prezentace, odkazy na elearningové prostĜedí, apod.).
Výchovní poradci tak získali prostĜednictvím profesní diagnostiky COMDI objektivní doporuþení
pro rodiþe, pokud mají jiný názor na uplatnČní svého dítČte, který mĤže být v rozporu s jeho
vČdomostmi, schopnostmi a dovednostmi.
Pokud má škola k dispozici samostatný vyuþovací pĜedmČt zamČĜený na volbu povolání,
obdržela tak optimální nástroj pro výuku a náplĖ Ĝady hodin volby povolání. Bude záležet na
iniciativnČ a nadšení výchovného poradce, do jaké míry bude chtít s testem a výsledky
pracovat. Díky projektu získal poradce dostatek materiálĤ, podle nichž lze ve výuce postupovat.
Velké množství konkrétních výsledkĤ v profesních testech otvírá spoustu námČtĤ pro výuku,
mĤže být konkrétní a postupnČ vést žáky tou nejlepší cestou k optimální volbČ stĜední školy.
Otázkou zĤstává, zda zaĜadit profesní diagnostiku do 8. nebo 9. roþníku. Zájem žákĤ, rodiþĤ i
výchovných poradcĤ se v rámci projektu realizovaného ve StĜedoþeském kraji jednoznaþnČ
posunul spíše k žákĤm 8. roþníkĤ s tím, že v ideálním pĜípadČ by se mČlo testování realizovat
již v 7. tĜídách a testy vždy po roce opakovat tak, aby bylo možné porovnat posun ve vývoji
žáka vzhledem k rozvoji jeho osobnosti a rozhodování o budoucím oboru studia i výbČru
povolání. PrávČ v 7. tĜídČ by tak žák získal první výrazný impuls k zodpovČdnému rozhodování i
k tomu, aby mČl žák ještČ dostatek þasu na sobČ nČco zásadnČ zmČnit, pĜehodnotit pĜístup
k výuce þi nasmČrovat své zájmy konkrétním smČrem.
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5. Hodnocení realizace projektu
Spolupráce všech škol byla velice dobrá. Od prvního telefonického kontaktu s Ĝediteli škol až po
podepsání Smlouvy o spolupráci probíhala realizace projektu bez problémĤ. Vedení škol i
výchovní poradci byli velmi vstĜícní i pĜi plánování jednotlivých aktivit, i když museli þasto
pĜizpĤsobovat rozvrh hodin žákĤ i rozvrh pro poþítaþovou uþebnu. O projektové aktivity se þasto
zajímali i tĜídní uþitelé žákĤ, kteĜí byli do projektu zapojeni a vítali každou možnost seznámit se
s výsledky svých žákĤ. V projektu vidČli jednoznaþný pĜínos jak úþinnČ a objektivnČ pomoci
žákĤm v nelehké volbČ jejich budoucnosti a jak efektivnČ uplatnit individuální pĜístup k žákĤm
za pomoci osobnostního testu.

5.1. Hodnocení projektu a jeho realizace - výchovní poradci
VP byli všem projektovým aktivitám velmi naklonČni a ocenili zejména fakt, že testování a
osobní setkání s žáky a jejich rodiþi probíhalo prostĜednictvím tĜetí osoby, tedy subjektu
nezatíženého znalostí jednotlivých žákĤ. DČti i rodiþe velmi dobĜe pĜijímali doporuþení, rady
atd. od nČkoho jiného než reprezentanta školy. VP kladnČ hodnotili komplexnost projektu,
v rámci KP se dČtem pĜedložila Ĝada oblastí, které volbu budoucího povolání ovlivĖují (pracovní
a zdravotní omezení, prospČch, zájmy, možnosti úrovnČ stĜedoškolského vzdČlání atd.)
Výchovní poradci byli spokojeni i s rozsahem a zpracováním výsledkĤ testu. Aþkoli jsou
výsledky dĤvČrné, témČĜ vždy je žáci svým VP ukázali a pravdČpodobnČ je využijí
v následujícím školním roce, kdy dojde ke koneþnému rozhodování a podávání pĜihlášek na
stĜední školy.
NČkteré ohlasy výchovných poradcĤ na realizaci a význam projektu
(veškeré anonymní dotazníky jsou k dispozici u realizátora projektu)

Vzor anonymního dotazníku a konkrétní odpovČć výchovného poradce
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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VýbČr z názorĤ výchovných poradcĤ (nČkteré pĜíspČvky byly þásteþnČ kráceny, citovány jsou
þasto jen námČty þi úryvky). Slouží zde jako zpČtná vazba projektu i pĜípadné námČty pro
budoucí realizace obdobných projektĤ.
•

Školení výchovných poradcĤ bylo podnČtné a struktura e-learningového kurzu vhodnČ
zvolena, þasovČ docela nároþné

•

V e-learningu oceĖuji hlavnČ praktické testy a možnost vyzkoušet si prĤbČh interpretací

•

Testování COMDI bylo realizováno s velkým úspČchem a s podporou vedení školy

•

Testování pĜipadalo nČkterým žákĤm nároþné a dlouhé, ve vČtšinČ pĜípadĤ byly

•

Velký zájem žákĤ o individuální poradenství, rodiþe uvítali možnost zapojení se do

s prĤbČhem spokojeni

konzultací, následnČ velká spokojenost s pohovorem
•

Individuální poradenství je velkým pĜínosem v rámci projektu

•

Projekt vnímám jako velký pĜínos pro kariérové poradenství na školách

•

Obory navržené na základČ testování byly pro vČtšinu žákĤ inspirující

•

VhodnČjší je pro testování 8. roþník, i rodiþe lépe reagují a mají více þasu na
rozmyšlenou a práci s dítČtem

•

2 žáci z naší školy þást testu jen bezmyšlenkovitČ odklikali, pak zjistili, že obelhali sami
sebe, rodiþe i dČti hodnotili možnost testování a výsledky velmi vysoko

•

Vedení školy, zĜizovatel i rodiþe jsou s realizací i smyslem projektu velmi spokojeni
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5.2. Hodnocení projektu a jeho realizace - žáci
Projekt byl velmi kladnČ pĜijat i samotnými žáky. Aþkoli byli upozornČni na dobrovolnost úþasti,
kariérového poradenství se zúþastnili témČĜ všichni žáci, kterým byl urþen. K testu COMDI
pĜistupovali žáci ve vČtšinČ pĜípadĤ zodpovČdnČ, až na výjimky pracovali soustĜedČnČ.
Pozornost klesala v závislosti na délce testu. V prĤmČru potĜebovaly dČti na vypracování celého
testu 2 hodiny. Souþástí hromadné interpretace výsledkĤ testu bylo jeho hodnocení žáky. Velká
þást testovaných se shodla na tom, že test je dlouhý. Na nároþnost se názory rozcházely podle
úrovnČ a zamČĜení testovaných žákĤ. NČkteré úkoly dČlali s nadšením, pĜedevším ty, které
zjišĢovaly úroveĖ krátkodobé pamČti, schopnost reakce, soustĜedČní a koordinace. PĜevážná
þást dČtí byla s výsledky spokojena, doporuþené obory se þasto shodovaly s jejich profesními
zájmy. V nČkolika pĜípadech se ukázalo, že se žáci pĜeceĖují, nebo naopak podceĖují.
S výsledky osobnostního testu se hodnČ testovaných ztotožnilo, objevily se však i pĜípady, kdy
výsledky byly zcela opaþné, než žáci oþekávali.
NejspokojenČjší byli pochopitelnČ ti žáci, kterým se doporuþené obory shodovaly se zájmy a
naplnily jejich pĜedstavy o budoucím povolání. NČkteĜí z žákĤ uvítali i doporuþení nových oborĤ,
nad kterými dosud neuvažovali, staly se pro nČ novou inspirací a námČtem k dalšímu
pĜemýšlení o profesní kariéĜe. KomplexnČjší hodnocení a pĜínos projektu by mČlo být zĜejmé z
2. šetĜení zpČtnovazebními dotazníky, které vyplnily všechny otestované tĜídy. Už teć je zĜejmé,
že žáci projekt hodnotí velmi pozitivnČ, vidí v nČm pĜínos v oblasti volby povolání a uvítali ho
jako novou zkušenost.

Základní škola ýáslav - Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, 286 01 ýáslav
Odplouváme dál 2 - Ohlasy našich žákĤ:
Úvodní strana » Projekty » Odplouváme » Odplouváme dál 2 25. záĜí 2013, 12:33
„Naše tĜída 9. A se zúþastnila projektu ODPLOUVÁME DÁL. Byla tu paní Markéta Kuldová.
Byl to projekt, který nám pomáhal pomocí testĤ na poþítaþích vybrat stĜední školu. Se zájmem
jsme poslouchali a proþítali brožury, které nám pani Kuldová pĜinesla. Po pĜednášce jsme asi
14 dní na to dČlali testy na poþítaþích. Program se jmenoval COMDI .Test mČl nejdĜíve 240
otázek ale pak se ukázalo že tam je dalších 17 testĤ. Asi po 4 dnech nám pĜinesly výsledky a
byly jsme mile pĜekvapený, skoro všem vyšla škola, na kterou chtČjí jít. Máme možnost dne
25.9 pĜijít s rodiþi ale i sami poradit s našimi výsledky z testĤ. Všichni se dozvČdČli nČco nového
ϯϳ




a nás teć þeká období, kdy za námi budou pĜicházet vyuþující z rĤzných škol a seznamovat
nás, co jejich škola nabízí a obsahuje, abychom se pĜipravili na pĜíjmací zkoušky.“
ý+L
„Projekt „Odplouváme dál“ je specializovaný program, který pomáhá žákĤm devátých tĜíd na
základních školách, rozhodnout se, jakou stĜední školu zvolí, pomocí rĤzných testĤ, které se
dČlají na poþítaþích. Testy se zabývají zájmy a vlastnostmi testovaných žákĤ. TestĤ je zde
sedmnáct a nČkteré z nich jsou formou her.
Naše tĜída 9.A se také zúþastnila testování. NejdĜíve nás navštívila organizátorka tohoto
projektu paní Kuldová, která nás seznámila s projektem a stylem testování. Hned po víkendu na
nás již zmínČné testování þekalo. Probíhalo zhruba 2 – 3 hodiny. Testy byly vcelku zdlouhavé.
Objevil se tam napĜíklad terþ, do kterého jsme se museli trefit a podle výsledkĤ jsme zjistili svou
bystrost. Další test byl napĜíklad zpracován formou pexesa.
Za nČjaký den nás paní Kuldová navštívila znovu. Tentokrát s výsledky našich testĤ. Každý
dostal dva listy. Na jednom byly zapsány výsledky v grafech, na druhém bylo to, co grafy
znázorĖují. Bylo jenom na nás, jestli se z tČchto výsledkĤ pouþíme a nČjakým zpĤsobem se
necháme ovlivnit pĜi výbČru stĜedních škol.“
S + V IX.A

ZŠ Petrovice
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6. ZávČr
Kariérovému poradenství by mČla být na základních školách vČnována dostateþná pozornost,
protože správná profesní volba znamená pro þlovČka první úspČšný krok do života a pro
spoleþnost ekonomické úspory. ýeská republika je na pĜedních místech v nezamČstnanosti
osob ve vČku 15 – 25 let. Více jak 7 % žákĤ bČhem studia mČní studijní obor, 34 % žákĤ po
tĜech letech studia na stĜední škole zjistí, že si vybralo špatný obor, a jen 54 % absolventĤ
zaþalo pracovat v oboru, který studovali. Celkem 20 % žákĤ nedokonþuje stĜední vzdČlání a
ocitá se þasto mezi dlouhodobČ nezamČstnanými. Všem tČmto negativním jevĤm by správná
volba budoucího povolání mČla pĜedcházet. Projekt „Odplouváme dál“ si realizaci komplexního
kariérového poradenství na základních školách a jeho popularizaci stanovilo jako hlavní cíl.

Ve 40 základních školách, které se v rámci StĜedoþeského kraje projektu zúþastnily, se snad
tento cíl podaĜilo naplnit. ŽákĤm 8. a 9. roþníkĤ vybraných škol projektové aktivity usnadnily
orientaci v oblasti volby povolání, pĜispČly k hlubšímu sebepoznání a na jeho základČ pomohly
s výbČrem stĜední školy a budoucí profese. Výchovným poradcĤm projekt poskytl moderní
pomocný nástroj pro práci se žáky, který mohou, po dohodČ s realizátorem projektu, využívat i
v následujících letech. Projekt ukázal, jak velmi dĤležitý je osobní pĜístup k žákĤm, a to i osob
„tĜetích“, tedy nezaujatých a pĤsobících mimo školní prostĜedí, které mnohdy vyvolají i vČtší
zájem ze strany rodiþĤ, ale pĜedevším jak je dĤležité zavedení dalších metod kariérového
poradenství pĜímo do škol a posílení role výchovného poradce.

Kladem projektu byla dostupnost pro všechny zúþastnČné – byl pro žáky i školy zdarma, což je
v souþasné dobČ výrazná motivace a asi i rozhodující fakt, zda do nČþeho podobného vĤbec
vstoupit. PĜestože byl projekt z rĤzných stran hodnocen velmi pozitivnČ kladnČ, je na škodu, že
konþí a v dohledné dobČ nemá další návaznost v jiných projektech.
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Poznámky:
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IX. SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSLEDKģ PRACOVNÍ
A PROFESNÍ DIAGNOSTIKY COMDI
V RÁMCI STěEDOýESKÉHO KRAJE
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Analýza výsledkĤ pracovní diagnostiky COMDI modulu A
získaných v projektu Odplouváme dál od žákĤ ZŠ
Otestováno celkem 3329 žákĤ

1594

ChlapcĤ

1735
Dívek

Sledované faktory:

1.

Zájmy žáka

2.

Profesní orientace

3.

Testy vČdomostní

4.

Výkonové faktory

5.

Vlastnosti osobnosti

6.

Typ osobnosti

7.

Profesní pĜedpoklady

8.

Doporuþená úroveĖ vzdČlání
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Top 10 škol s nejvyšším poþtem otestovaných žákĤ
ý.

Název školy

1.

ZŠ Na Výsluní - Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

198

2.

ZŠ Neratovice, 28. Ĝíjna

186

3.

ZŠ Brandýs n. L. – St. Boleslav Palachova

175

4.

ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198

171

5.

ZŠ Václava Havla

170

6.

ZŠ Beroun - Závodí, Komenského 249

159

7.

ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, 17. listopadu

136

8.

ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

128

9.

ZŠ Úvaly

125

10.

3. ZŠ, Rakovník, Okružní 2331

115

Poþet

1. Zájmy žáka
Následující tabulky a grafy vychází z testĤ, které se týkají profesí. Jsou zde zobrazeny profese,
o které žáci jeví v rámci StĜedoþeského kraje nejvČtší zájem. Klient vybírá pĜibližnČ ze 120
možností, a pokud je hodnota profese 50% a vyšší, lze mluvit o zájmu klienta.
Z uvedených tabulek a grafĤ vyplývá, že žáci mají velký zájem o profese technického smČru,
což odpovídá v souþasné chvíli požadavkĤm trhu práce. Na nejvyšší pozici se umístily profese:
programátor/ka, servisní poþítaþový technik. Naopak žáci 8. a 9. tĜíd nemají zájem o práci
krejþího/švadleny, logistikĤ, tiskaĜĤ, geologĤ nebo zemČmČĜiþĤ. Tyto výsledky mohou být
zpĤsobeny také tím, že žáci nemají povČdomí, o jakou profesi se jedná, resp. co tyto þinnosti
v reálu obnáší.
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Profese s nejvČtším zájmem žákĤ ve StĜedoþeském kraji
ý.

Zájem žáka o profesi

1.

Programátor/programátorka

528

2.

Servisní poþítaþový technik

522

3.

Sportovec

506

4.

ěeditel/Ĝeditelka firmy

484

5.

Fotograf/fotografka

430

6.

Architekt/architektka

388

7.

Designer

362

8.

Elektromechanik

357

9.

Módní návrháĜ/návrháĜka

354

10.

Administrativní pracovník/pracovnice

336

11.

Chovatel/chovatelka zvíĜat

336

12.

Strážník/strážnice policista/policistka

334

13.

Zdravotník/zdravotnice

327

14.

Mechatronik

319

15.

Elektrotechnik

318

Poþet

Profesní orientace - prĤmČr za StĜedoþeský kraj (v %)


 40%


20%

19,73%

22,67%

21,16%

20,07%
14,07%

19,94%

12,70% 13,68%

13,11%

15,33%

0%
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1. Administrativní

6. Sociální a spoleþenský

2. TvĤrþí umČlecký

7. Výkonný

3. LiterárnČ - jazykový

8. Podnikatelský

4. Praktický

9. PĜírodovČdný

5. Výzkumný

10. Technický

2. Profesní orientace
Výsledky v tabulkách a v grafech vychází z testĤ, které se týkají pracovních þinností. ýinnosti
jsou zahrnuty do deseti typických oblastí. U zkoumaných oblastí, kde žák dosahuje více než 50
%, mĤžeme Ĝíci, že je pro tento typ pracovní þinnosti profesnČ orientován. Na grafu níže (SýK),
mĤžeme vidČt, že v tomto vČku žáci nebývají ještČ pĜíliš vyprofilovaní (50-100%).

Profesní orientace - procentuální srovnání žákĤ, kteĜí již byli profesnČ orientováni a
dosáhli alespoĖ na hranici 50 % oproti tČm, kteĜí nebyli dostateþnČ orientováni a
nedosáhli potĜebných 50%.
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Nad 50 %
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1. Administrativní

6. Sociální a spoleþenský

2. TvĤrþí umČlecký

7. Výkonný

3. LiterárnČ - jazykový

8. Podnikatelský

4. Praktický

9. PĜírodovČdný

5. Výzkumný

10. Technický

Ze statistického prĤmČru získaného od všech 3329 žákĤ ze 40 ZŠ StĜedoþeského kraje jasnČ
vidíme, že vČtšina žákĤ má hodnoty pod úrovní 50%, což znamená, že nejsou dostateþnČ
motivováni v zájmech pro profesní orientaci. Nejmenší zájem mají o praktickou profesní
orientaci. Naopak nejvČtší zájem mají o tvĤrþí-umČleckou, výkonovou a technickou profesní
orientaci. PrĤmČrné hodnoty sledovaných oblastí profesní orientace v rámci ýeské Republiky
jsou pĜibližnČ shodné s výsledky v StĜedoþeském kraji.

ZŠ ěevnice
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3. VČdomostní testy
U vČdomostních testĤ z mateĜského jazyka, matematiky a všeobecných znalostí je prĤmČrná
hodnota 100 bodĤ. Výsledky testĤ orientaþnČ ukazují, na jaké úrovni by žák mČl volit další
vzdČlávání, aby studium probíhalo úspČšnČ.
Do 100 bodĤ – ménČ nároþné studijní obory
101 až 110 bodĤ – nároþné uþební obory
111 až 120 bodĤ – studijní obory s maturitou
Nad 120 bodĤ – studijní typ
Dosažené prĤmČrné hodnoty ve vČdomostních testech v bodech
140,00
120,00

113,95

112,21

111,46

1

2

3

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

1 - MateĜský jazyk
2 - Matematika
3 - Všeobecné znalosti
PĜi porovnání jednotlivých pĜedmČtĤ žáci dosahovali nejlepších výsledkĤ v mateĜském jazyce
dále v matematice a nejhĤĜe dopadaly výsledky ze všeobecných znalostí. DĤvod mĤžeme
pĜikládat i tomu, že na první jmenované pĜedmČty se ve škole tradiþnČ klade nejvČtší dĤraz. Ve
všeobecných pĜedmČtech, pĜi hlubším rozboru, jsou již vyprofilované zájmy žákĤ o studijní
obory a upĜednostĖovali jen ty pĜedmČty, které se jejich oboru týkaly. Pro to ostatní pĜedmČty
nevyprofilované

zkreslují

celkové

hodnoty

všeobecných

testĤ.

PĜi

porovnání

kraje

StĜedoþeského kraje a ostatních krajĤ v ýeské republice nejsou patrné velké rozdíly ve
znalostech žákĤ.
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4. Výkonové faktory
Tyto testy jsou zamČĜené na to, jak se žák dokáže vypoĜádat s novými problémy, jak dokáže
logicky uvažovat, jak je pohotový a správnČ se rozhoduje, jeho schopnosti a dovednosti. U
výkonových faktorĤ jsou hodnoty nastaveny tak, aby byly porovnatelné s vČdomostními testy.
V následných tabulkách a grafech se budeme snažit vyjádĜit dosažené hodnoty a porovnat je
s vČdomosti žákĤ dosažených na základní škole. Hodnoty výkonových testĤ zde nejsou totožné
s hodnotami IQ jak je používáno v bČžné praxi, ale v hodnotách, které jsou srozumitelné pro
další práci se žákem.
PrĤmČr Výkonových testĤ



140,00



120,00



100,00

112,11 112,09 117,20

122,54

111,74 112,42 121,59 118,82

122,22

116,01
97,63

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

1 - Verbální logika

7 - Analytické schopnosti

2 - Numerická logika

8 - PamČtní schopnosti

3 - Percepþní logika

9 - Reakce

4 - Prostorová pĜedstavivost

10 - Koncentrace

5 - Technické schopnosti

11 - Koordinace

9

10

11

6 - Bystrost
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Výkonové faktory žákĤ v ýeské republice
Název faktoru

min. max. body

žáci v
%

body

žáci v
%

body

žáci v
%

body

žáci v
%

Verbální logika

50

150

0-89

3,8%

90110

64,0%

111125

28,5%

Nad
125

3,8%

Numerická
logika

50

150

0-89

19,5%

90110

49,9%

111125

21,2%

Nad
125

9,4%

Percepþní
logika

50

150

0-89

7,3%

90110

64,7%

111125

27,2%

Nad
125

0,9%

Prostorová
pĜedstavivost

50

150

0-89

43,7%

90110

40,4%

111125

14,9%

Nad
125

1,0%

Technické
schopnosti

50

150

0-89

18,3%

90110

55,5%

111125

22,6%

Nad
125

3,5%

Bystrost

50

150

0-89

8,6%

90110

72,9%

111125

17,5%

Nad
125

0,9%

Analytické
schopnosti

50

150

0-89

24,5%

90110

57,1%

111125

18,0%

Nad
125

0,4%

PamČtní
schopnosti

50

150

0-89

8,7%

90110

72,3%

111125

13,6%

Nad
125

5,4%

Reakce

50

150

0-89

4,4%

90110

28,5%

111125

38,4%

Nad
125

28,7%

Koncentrace

50

150

0-89

23,1%

90110

48,4%

111125

15,7%

Nad
125

12,8%

Koordinace

50

150

0-89

28,9%

90110

46,0%

111125

14,4%

Nad
125

10,7%

Výsledky výkonových faktorĤ testovaných žákĤ se pĜíliš neliší. Žáci v rámci celé ýeské
Republiky mají lepší výsledky v testech numerické logiky, technických schopnostech,
koordinace, bystrosti, reakce, koncentrace a koordinace. Naopak v pamČtních schopnostech
mají žáci Jihoþeského kraje vyšší hodnoty. PrĤmČrné hodnoty výsledkĤ verbální logiky,
percepþní logiky, prostorové pĜedstavivosti, analytických schopností jsou témČĜ totožné.
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5. Vlastnosti osobnosti
ZjišĢujeme pomocí osobnostních testĤ. Pokud žáci odpovídali na otázky pravdivČ, bez
pĜikrášlování a zastírání, dozví se, jací dnes opravdu jsou. U zkoumaných vlastností osobnosti
je prĤmČrná hodnota 40 – 60 bodĤ. Pod normou nebo nad normou mĤže být vlastnost pro žáka
problematická.
PrĤmČr výsledkĤ v osobnostních testech

100,00

80,00

60,00

51,32

49,91

49,70

50,66

48,68

50,09

50,30

49,34

1

2

3

4

5

6

7

8

40,00

20,00

0,00

1 - Praktiþnost

5 - Emocionálnost

2 - Živost

6 - Duševní klid

3 - Dominance

7 - Pasivita

4 - Spolehlivost

8 - Samostatnost
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Poþet úþastníkĤ v %, kteĜí nedosáhli na hranici 40% v osobnostních testech

100,00

80,00

60,00

40,00

17,69

20,00

6,55

12,53

17,60

17,33
9,64

14,33

9,46

0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

1 - Praktiþnost

3 - Dominance

5 - Emocionálnost

7 - Pasivita

2 - Živost

4 - Spolehlivost

6 - Duševní klid

8 - Samostatnost

Poþet úþastníkĤ v %, kteĜí dosáhli hranici 60 % a více v osobnostních testech
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80,00


60,00

40,00





20,00
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9,46
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0,00
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Vlastnosti osobnosti žákĤ v ýeské republice
Název faktoru

Min. Max.

body

žáci v %

body

žáci v %

body

žáci v %

Praktiþnost

0

100

0-39

2,9%

40-60

79,2%

61-100

18,0%

Živost

0

100

0-39

13,7%

40-60

82,5%

61-100

3,7%

Dominance

0

100

0-39

30,0%

40-60

64,4%

61-100

5,6%

Spolehlivost

0

100

0-39

17,5%

40-60

77,4%

61-100

5,1%

Emocionálnost

0

100

0-39

18,0%

40-60

79,2%

61-100

2,9%

Duševní klid

0

100

0-39

3,7%

40-60

82,5%

61-100

13,7%

Pasivita

0

100

0-39

5,6%

40-60

64,4%

61-100

30,0%

Samostatnost

0

100

0-39

5,1%

40-60

77,4%

61-100

17,5%

PrĤmČrné hodnoty vlastností osobnosti za celou ýeskou Republiku se témČĜ úplnČ shodují
s prĤmČrnými hodnotami v rámci StĜedoþeského kraje.

ZŠ Výsluní Brandýs nad Labem
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6. Typ osobnosti
Testy typu osobnosti jsou zamČĜené na dynamiku, kterou oznaþujeme jako temperament
projevující se v našem vnitĜním duševním prožívání a navenek naším chováním. Na výstupu
z testu jsou hodnoty þtyĜ základních temperamentĤ – sangvinik, cholerik, flegmatik a
melancholik. Souþet hodnot nám dává 100%. Standardní hodnota testování typu osobnosti je
20 – 30 bodĤ. Nad 30 bodĤ mĤže být jedinec v sociálním prostĜedí problematický.

Typ osobnosti testovaných žákĤ ve StĜedoþeském kraji
60%

40%
25,78%

24,00%

25,62%

24,76%

Cholerik

Flegmatik

Melancholik

20%

0%
Sangvinik

Procentuální poþet úþastníkĤ, kteĜí nedosáhli na hranici
20% (tento typ je neovlivĖoval)
60%

40%
23,79%

27,73%

26,40%
17,96%

20%

0%
Sangvinik

Cholerik

Flegmatik

Melancholik
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Procentuální poþet úþastníkĤ, kteĜí dosáhli hranice 30% a
více
60%

40%
27,07%
20%

22,65%

22,56%

Flegmatik

Melancholik

15,32%

0%
Sangvinik

Cholerik

Typ osobnosti žákĤ v ýeské republice
Typ
osobnosti

min.

max.

body

žáci v %

body

žáci v %

body

žáci v %

Sangvinik

0

100

0-19

26,6%

20-30

56,3%

Nad 31

17,0%

Cholerik

0

100

0-19

44,8%

20-30

52,1%

Nad 31

3,0%

Flegmatik

0

100

0-19

4,2%

20-30

53,9%

Nad 31

41,9%

Melancholik

0

100

0-19

18,8%

20-30

60,5%

Nad 31

20,7%

Z výše uvedeného pĜehledu výsledkĤ testování vyplývá, že prĤmČrné hodnoty všech typĤ
osobnosti jsou stejné jak v rámci StĜedoþeského kraje, tak v rámci celé ýeské republiky.
Z hodnot i níže uvedených grafĤ vyplývá, že v této vČkové skupinČ je zastoupeno nejvíce
flegmatikĤ a nejménČ cholerikĤ.
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7. Profesní pĜedpoklady
Pokud profesní pĜedpoklady dosahují hodnoty 50% a více, mĤžeme uvažovat o tom, že žák
má pro tento smČr dobré pĜedpoklady. PĜes 90% žákĤ vČtšinou dosáhlo hodnot 50% a vyšší
u minimálnČ poloviny profesních pĜedpokladĤ. Zajímavý je stoupající trend v oblasti
zdravotnČ sociální a v oblasti služeb, na již standardnČ nízké úrovni se drží profese
s praktickým zamČĜením.

PrĤmČr profesních pĜedpokladĤ pro výbČr studijních oborĤ
100,00

80,00

60,00

60,44 58,68 58,64 60,39 61,86
60,18 60,09 60,85 60,53 60,14 61,81 59,75 60,84
57,82 57,80 59,12

40,00

20,00

0,00
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13

1. Literární

9. Výzkumný

2. Jazykový

10. Praktický

3. TvĤrþí

11. Administrativní

4. UmČlecký

12. Podnikatelský

5. Výchovný

13. PĜírodovČdnČ botanický

6. ZdravotnČ sociální

14. PĜírodovČdnČ zoologický

7. Fyzicky výkonný

15. Technický

8. DuševnČ výkonný

16. Služby

14

15

16
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Poþet úþastníkĤ v %, kteĜí dosáhli v profesních pĜedpokladech hranice 60 % a více
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8. Doporuþená úroveĖ vzdČlání
Typy škol dle doporuþení
ý.

Typ

Poþet

1

SOŠ M

4789

2

G

2032

3

SOU

1487

4

SOU M

1250

5

SOŠ

296

6

KON

99

7

OU

33
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PrĤmČry známek žákĤ
Kategorie

Poþet žákĤ

do 1,5

1611

do 1,8

1112

do 2

1201

2,3 a více

595

TOP 15 nejdoporuþovanČjších studijních oborĤ v rámci StĜedoþeského kraje
ý.

Okruh

Poþet

1

Ekonomika a organizace, obchod a služby

2181

2

Gymnázium

2032

3

Elektrotechnika

965

4

UmČní, užité umČní a rukodČlná umČlecko-Ĝemeslná výroba

641

5

ZemČdČlství a lesní hospodáĜství

628

6

Zdravotnictví

501

7

Doprava, pošty a komunikace

458

8

Pedagogické vČdy

437

9

Strojní a ostatní kovodČlná výroba

433

10

Právní vČdy

238

11

Technická chemie ostatní

200

12

Textil a odČvnictví

199

13

Uþitelství

140

14

Publicistika, knihovnictví a vČdecké informace

130

15

Veterinární vČdy

120
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TOP 15 nejdoporuþovanČjších studijních zamČĜení a profesí
ý

Profese

Poþet

1

Všeobecné gymnázium

1024

2

PĜírodovČdné gymnázium

427

3

Jazykové gymnázium

373

4

Pedagogicko-sociální pracovník

350

5

Podnikatel

278

6

Technik

265

7

Mechanik

223

8

Aranžér

219

9

Sportovní

208

10

Sociální pracovník

205

11

Operátor

199

12

Pracovník cestovního ruchu

196

13

Mechanik elektronik

182

14

Manager

176

15

Všeobecná sestra

176

Doporuþené typy škol v ýeské republice
ÚroveĖ vzdČlání

Poþet doporuþení

%

Gymnázium

3616

11,63

KonzervatoĜ

254

0,82

StĜední odborná škola s maturitou

14321

46,06

StĜední odborné uþilištČ s maturitou

3834

12,33

StĜední odborné uþilištČ s výuþním listem

7428

23,89

Odborné uþilištČ

1636

5,26
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Poznámky:
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Poznámky:
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