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Úvod

Zajistit lidem ve  složité životní situaci plnohodnotné postavení ve  společnosti, 
které bude skutečně rovnocenné ať už mezigeneračně nebo genderově, je naším 
cílem už řadu let. Ve Spiralis se dlouhodobě věnujeme rozvoji, podpoře a vzdělá-
vání lidí bez zaměstnání. Známe jejich potřeby, možnosti a také motivaci věnovat 
se smysluplné činnosti. Víme, že pokud k lidem přistupujeme individuálně, může-
me rychleji a účinněji zjistit, co potřebují a nabídnout jim řešení na míru. Poznat 
svoje kompetence a vzápětí je uplatnit v praxi se nám osvědčilo již v projektu, 
který se pomáhal sólo rodičům najít pracovní uplatnění. 

Na základě těchto zkušeností jsme vytvořili nový vzdělávací program Místo pro 
mě aneb NOVÁ KARIÉRA PRO ZKUŠENÉ, který se skládá z  pevného výukového 
bloku Mapování kompetencí švýcarskou metodou CH-Q a následného rekvalifi-
kačního kurzu pracovník v sociálních službách.  

Věříme, že tento vzdělávací model bude inspirovat k profesním změnám další zá-
jemce.

Jolana Turnerová 
Výkonná ředitelka Spiralis

O Spiralis

Nestátní nezisková organizace Spiralis pomáhá neziskovým organizacím a  jed-
notlivcům především ve vzdělávání a poradenství. Již od svého vzniku spolupra-
cuje s neziskovými organizacemi, veřejnými institucemi, komerčními společnost-
mi a jednotlivci. Zároveň tyto subjekty cíleně propojuje. 

Vzdělávací cykly koncipuje vždy podle aktuálních možností klientů v  souladu 
s potřebami trhu práce. Přední odborníci v oblasti vzdělávání dospělých, kteří jsou 
součástí expertního týmu, se podílí na tvorbě specializovaných kurzů, seminářů, 
workshopů, tréninků, konferencí a  mediálních kampaní po  celé ČR. Unikátnost 
autorských projektů spočívá v tom, že jejich prostřednictvím přicházejí nejnovější 
trendy ze zahraničí do českého prostředí. 

Za dobu své existence Spiralis vzdělal více než 10 tisíc lidí. Pracuje s rodiči (větši-
nou matkami) na i po rodičovské dovolené, sólo rodiči, s osobami se zdravotním 
postižením, lidmi bez zaměstnání, které propojuje s konkrétními zaměstnavateli. 
Přitom se vždy snaží pomoci jim najít místo ve  společnosti, tak aby si upevnili 
občanské kompetence. Vychází z toho, že společnost, ve které žijeme, není ideální 
ani spravedlivá. Snaží pomáhat lidem vnímat pestrost života se všemi jeho mož-
nostmi, ale i úskalími. Pomáhá jim zorientovat se a uplatnit se v nových situacích, 
prostředích a společenstvích. Tak, aby přistupovali ke svému životu zodpovědně. 
Učí je najít v překážce příležitost.

Ve vzdělávání vyznává partnerský přístup ke účastníkovi – učícímu se. To zname-
ná, že se velmi aktivně podílí na výuce a vychází se z jeho již dosažených zkuše-
ností. Tato forma klade na studenty velké nároky, ať už z hlediska domácí přípravy 
či kooperace s dalšími účastníky. Aktivní přístup „studenta“ ke vzdělávání vedle 
získání znalostí přispívá i  ke  změně postojů. Sebezkušenostní trénink je často 
mezním bodem v uvědomění si sebe sama a svých možností především pro lidi, 
kteří balancují nad propastí sociálního vyloučení.

Svou činnost a především její výsledky vnímá jako konkrétní příspěvek k rozvoji 
občanské společnosti, tedy plně v souladu s mottem: „Společně vytváříme od-
povědnější svět“.
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O projektu Místo pro mě

Projekt se zaměřoval na cílovou skupinu osob starších 50 let, kteří usilují o uplat-
nění na  trhu práce, ale aktuálně jsou nezaměstnaní. Součástí projektu byla na-
bídka rekvalifikace - pracovník v  sociálních službách - a  úvodní část mapování 
kompetencí měla mimo jiné posloužit k tomu, aby se účastníci upevnili ve svém 
rozhodnutí tuto rekvalifikaci absolvovat a věnovat se do budoucna zvolené profe-
si. Bylo ale zřejmé, že na základě sebezkušenostního a sebepoznávacího procesu, 
kterým mapování kompetencí je, část účastníků zvolí i  jiné budoucí směřování, 
což se také v průběhu kurzu potvrdilo a od začátku bylo záměrem projektu. 

Tato metodika je určena lektorům, kteří hledají inspiraci a nové formy, jak praco-
vat s touto věkovou skupinou a je jim blízká problematika kariérového poraden-
ství a uplatnění lidí tohoto věku na trhu práce, ale i téma seberealizace v životě.

Metodologie práce s účastníky projektu 

Cíle a výstupy vzdělávacího bloku Mapování kompetencí podle 
švýcarské metody CH-Q

V rámci projektu „Místo pro mě“ jsme připravili komplexní vzdělávací kurz s cílem, 
aby každý účastník či účastnice po absolvování:

- znal/a své silné stránky a kvality

- věděl/a, v  jakém kontextu jeho/její silné stránky hrají v  jeho/její prospěch 
a jaké jsou jeho/její osobní limity 

- měl/a jasno v tom, v jaké oblasti a z jakého důvodu se chce dále rozvíjet 

- měl/a rámcově vytyčený směr své další profesní cesty

- znal/a nástroje, které mu/jí v dalším profesním rozvoji pomohou

Klíčovou metodou v rámci kurzu bylo především využití zážitkových aktivit a je-
jich následné reflexe. V rámci kurzu jsme střídali skupinové aktivity a práci ve dvo-
jicích s  individuálním zamýšlením s  pomocí studijních materiálů a  návodných 
otázek. Podstatou kurzu Mapování kompetencí je tedy individuální sebereflexe 
s podporou skupiny. 

Výstupem kurzu je akční plán a osobní portfolio, které jsou po ukončení kurzu 
hodnoceny nezávislými hodnotiteli a doplněny o rozvojovou zpětnou vazbu.

Východiska metody Mapování kompetencí

Mapování kompetencí je systém vyžívaný v kariérovém poradenství, což je mul-
tidisciplinární obor, který staví na poznatcích především z oblasti „společenských 
věd“, jako je např. psychologie, sociologie, pedagogika či andragogika. Zdrojem 
teoretických východisek je i oblast psychoterapie, je však důležité stanovit jasnou 
hranici mezi poradenstvím a terapií.

Mezi moderními terapeutickými přístupy, které jsou volnou inspirací systému 
mapování kompetencí, můžeme jmenovat např. narativní terapii (M. White, 
D. Epston - Narrative Means to Therapeutic Ends 1990), známou přibližně od 80. 
let 20. století, opírající se o teorii sociálního konstrukcionalismu a poststruktura-
lismu. Narativní přístup vychází z práce s jazykem; zaměřuje se na klíčové vztahy, 
do kterých účastník vstupuje a zohledňuje kontext, ve kterém se účastník nachází. 
Výhodou je, že dává lidem možnost volby, otevírá nové příležitosti. Lidé nejsou 
ztotožňováni s jejich problémy ani se nehledají viníci. Problémy jsou posuzovány 
jako externí prvky, které lze řešit.

Rámec sociálního konstrukcionalismu dal vzniknout i novému směru karierové-
ho poradenství – tzv. Sociodynamickému poradenství (1997). Jeho autorem je 
R. V. Peavy a  má mnohé rysy společné s  narativním přístupem. Podstatou po-
radenské praxe je předpoklad, že člověk si vytváří svůj svět společně ve vztahu 
s ostatními (to, jací jsme, do značné míry ovlivňují také vlivní lidé z našeho oko-
lí). Interakci mezi účastníkem a  jeho okolím věnuje Peavy značnou pozornost, 
k tomu využívá techniky mapování životního prostoru a také práci s metaforami.

V neposlední řadě je zásadní teoretickou oporou model zvaný kariérový mana-
gement, který staví na schopnosti řídit si svoji vlastní profesní a vzdělávací dráhu. 
Zabývá se tím, jak práce koresponduje s životem člověka (raději, než jak přiřadit 
člověka ke konkrétnímu povolání). Jeho výhodou je, že umožňuje člověku lépe 
se vyrovnat se změnou a nejistotou, posiluje jeho samostatnost v rozhodování.

Poprvé jej představili B. Law and A. G. Watts již v roce 1977 na modelu The DOTS 
Analysis. Myšlenku kariérového managementu dále rozvíjel např. Jarvis, který 
jej zasadil do  amerického rámce. S  modelem kariérového managementu úzce 
souvisí rozvoj tzv. kariérových kompetencí (career management skills; career 
develop ment skills). Myšlenka vychází z  předpokladu, že v  dnešním světě člo-
věk potřebuje celý soubor schopností a  dovedností, aby se vyrovnal s  nejistou 
budoucností na trhu práce. Mezi kariérové kompetence se řadí např. schopnost 
pracovat se změnou, schopnost činit rozhodnutí, sebeřízení či budování soukro-
mého a osobního života.
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Co je Mapování kompetencí CH-Q

Metoda Mapování kompetencí CH-Q má své kořeny ve  Švýcarsku 90. let. Její 
vznik souvisel s efektivním začleněním žen na trhu práce na základě pojmenování 
jejich silných stránek a zkušeností získaných neformální cestou. Do České repub-
liky byla přenesena neziskovou organizací Centrum kompetencí, která vznikla 
za  tímto účelem v  roce 2012. Metoda staví na  rozvoji a  uplatnění jedinečného 
potenciálu každého člověka a  usiluje o  zhodnocení a  prokazatelnost výsledků 
jeho předchozího učení (jak formálního, tak neformálního a samozřejmě i infor-
málního). Vychází z toho, že každý je jiný, má jiné charakterové rysy a zároveň je 
formován odlišnými životními zkušenostmi. Člověk si často dopadu těchto zkuše-
ností na rozvoj jeho osobnosti není vědom. Metoda proto klade důraz na sebe-
hodnocení v oblasti dovedností, znalostí a postojů, které si osvojujeme v různých 
sférách života (mimo jiné i v rodině, občanských aktivitách, dobrovolnictví apod.). 
Mezinárodně certifikovaní lektoři mapování kompetencí využívaji principů zážit-
kové pedagogiky a vzájemného učení (peer learning), a to v oblasti skupinového 
kariérového poradenství. Kurz se zabývá takovými základními otázkami, jako „Kdo 
jsem?“, „Co mohu?“ a „Co chci?“.

Při hledání silných stránek a kvalit se CH-Q neomezuje jen na oficiální diplomy 
a certifikáty, ale pracuje s člověkem jako s celkem a neformálně nabyté kompe-
tence staví na roveň těm formálním. V praxi totiž platí, že se učíme celý život a asi 
70% našich celkových znalostí a dovedností jsme si osvojili „neplánovaně“, díky 
našim dobrým i špatným zkušenostem. Když se například ohlédnete zpět, na vaše 
studijní léta, zjistíte, že jste si odnesli nejen teoretické znalosti z oboru, ale také 
schopnost naučit se velké množství textu za  krátký časový úsek, pracovat pod 
stresem, osamostatnit se ve  velkém městě, stanovit si priority v  momentě, kdy 
se nakupí více lákavých nabídek najednou, nebo vařit s minimálním rozpočtem.

Výhodou takového uvažování je, že se při identifikaci toho, co vlastně umíme 
a na co jsme dobří, nelimitujeme jen na naši odbornost, ale dokážeme pojmeno-
vat i naše „přenositelné“ (měkké) kompetence, jako např. úroveň efektivní komu-
nikace, plánování a organizování nebo flexibility. Díky tomu pak třeba lépe hle-
dáme pracovní uplatnění, umíme dobře argumentovat na pracovním pohovoru 
nebo při žádosti o vyšší plat, dokážeme posoudit, zda je dobrý nápad investovat 
do dalšího vzdělávání a v neposlední řadě si posilujeme sebedůvěru. Právě proto 
je velmi důležité hledat své silné stránky a kvality na příkladech konkrétních udá-
lostí a také přemýšlet nad tím, jak by se dala konkrétní silná stránka či dovednost 
dokázat. Přičemž, jako důkaz lze použít nejen certifikát či diplom, ale také např. 
svědectví druhých, fotografii nebo hotový výrobek.

Kromě holistického přístupu staví systém Mapování kompetencí na hledání vnitřní-
ho potenciálu v minulosti, přítomnosti a budoucnosti jedince a zohledňuje jak for-
mální vzdělávání, tak zkušenosti získané při neformálním vzdělávání či samostudiu. 

Z čeho vycházíme při podpoře sebeřízení v oblasti kompetencí

•	 že	každý	má	za sebou	bohatou	škálu	zkušeností,	ale	sám	si	toho	často	není	
vědom,

•	 že	člověk	se	rozvíjí	nejen	ve škole,	ale	také	díky	pracovním	zkušenostem,	vol-
nočasových a dobrovolnickým aktivitám a přijímáním rolí v rodinném životě,

•	 že	člověka	je	potřeba	vnímat	jako	komplexní	bytost,
•	 že	klíčová	je	vnitřní	motivace,
•	 že	v současném	světě	budeme	čím	dál	častěji	vystaveni	kariérním	změnám,
•	 že	chci-li	sám	sebe	prezentovat,	musím	se	nejdříve	poznat!

Při práci s účastníkem používáme 5 prvků, které integrujeme do aktivit kurzu ma-
pování kompetencí:

•	 Změna
•	 Individuální	přístup
•	 Holistický	přístup
•	 Práce	s kompetencemi
•	 Empowerment	(zmocňování)

Změna

Změna je jediná jistota naší současnosti. Je nanejvýše pravděpodobné, že už ne-
budeme mít příležitost sedět na „jedné židli“ od maturity po důchod, čím dál čas-
těji lidé střídají zaměstnavatele, obor či pracovní zařazení, do našich životů vstu-
pují nové technologie a další vynálezy. Abychom podpořili schopnost vyrovnávat 
se se změnou, je důležité u  účastníků cíleně rozvíjet flexibilitu a  kreativitu. Pro 
tento účel lze využít například metafory, volné psaní, kartičky, výtvarnou tvorbu 
(koláže, kreslení), dramatizaci, mentální mapy, netradiční přístupy k  řešení pro-
blémů atd. 

Individuální přístup

Každý člověk je jedinečný. I když budeme mít dva účastníky s totožným vzdělá-
ním a s naprosto stejnou pracovní praxí, pro každého z nich bude pravděpodob-
ně vhodné jiné řešení v  kariérní cestě. A  každému možná bude vyhovovat jiný 
postup v samotném poradenství. Nezabíhejme proto do “osvědčených schémat”, 
u každého účastníka ověřujme, zda je právě tento přístup pro něj přijatelný. 
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Holistický přístup

Člověk nefunguje tak, že by při různých příležitostech používal jen určité části své 
osobnosti. Jsme jeden celek a jednotlivé složky se navzájem ovlivňují. Proto nelze 
např. plánovat budoucnost, aniž bychom nevzali v potaz naši minulost a přítom-
nost. Také není možné řešit vše jen “hlavou” a zcela ignorovat naše praktické zku-
šenosti a emoce. 

Práce s kompetencemi

Aby se člověk mohl v dnešním světě snáze přesunout z jednoho pracovního místa 
na nové a aby dokázal zužitkovat zkušenosti nabyté neformální cestou, je dob-
ré zaměřit se na přenositelné kompetence (tedy souhrn vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot, které lze uplatnit v různých situacích). Např. jsem-
-li kreativní, mohu svoji schopnost řešit problémy tvůrčím způsobem využít jako 
automechanik stejně jako např. recepční v hotelu nebo pracovník horské služby.

Empowerment (zmocňování)

Pojem empowerment souvisí s  posilováním sebejistoty a  přesouváním zodpo-
vědnosti na našeho účastníka. Poradce má při své práci možnost každému svému 
účastníkovi postupně dodávat odvahy, aby zvládal (alespoň nějaké) úkony sám. 
A  jak poznáme, kdy je někdo dostatečně posílen (zmocněn)? Takový člověk by 
měl mít:

•	 schopnost	činit	rozhodnutí
•	 schopnost	vyhledávat	a vyhodnocovat	informace
•	 schopnost	zvažovat	příležitosti
•	 schopnost	asertivního	jednání
•	 pozitivní	přístup
•	 chuť	aktivně	se	podílet	na vlastním	seberozvoji
•	 schopnost	vytváření	pozitivního	sebeobrazu

Formát vzdělávacího kurzu

V rámci projektu „Místo pro mě“ absolvovali účastníci vzdělávací kurz v celkovém 
rozsahu 60 výukových hodin, z toho 40 hodin prezenční výuky a 20 hodin bylo 
určeno k samostudiu. Učastníci procházejí 3 vzdělávacími bloky (celkem 5 dnů), 
které se skládají jak ze skupinových, tak individuálních aktivit.

Strukturu kurzu jsme pro účely projektu sestavili následovně:

1. den: základní definice, představení účastníků a vymezení pravidel bezpečí 
skupiny, motivace a očekávání, příprava na mapování kompetencí

2. den: mapování kompetencí: co jsem, jak se hodnotím, co umím

3. den: mapování kompetencí: co jsou moje rozvojové stránky, jak mě ostatní 
hodnotí, moje hodnoty, odhalení výzev a pastí

4. den: tvorba nástroje pro návrat na pracovní trh: moje portfolio (a CV), můj 
akční plán

5. den: prezentace výstupů, příprava na individuální práci a závěrečné hodno-
cení.

Mezi jednotlivými bloky byl časový odstup cca 1-2 týdny, kdy měli účastníci pro-
stor k vypracování domácí přípravy. Studijní skupiny byly složeny z 8-14 účastní-
ků (jak ženy, tak muži). Po ukončení prezenční části následovala distanční práce 
na výstupech ze školení: osobní portfolio a akční plán. 

Osobní porfolio je přehled dosavadních zkušeností, které danou osobu v průbě-
hu života utvářely. Tyto zkušenosti (jak vzdělávací, tak pracovní, ale i volnočasové 
či dobrovolnické) jsou v portfoliu dokumentovány prostřednictvím důkazů (do-
kumenty, fotografie, vlastní produkty, reference apod.). Portfolio by mělo sloužit 
primárně samotnému účastníkovi jako zpětná vazba k sobě samému. Jednotlivé 
důkazy by ale měly sloužit i jako podklady přo případnou sebeprezentaci, ať u při 
pohovoru, nebo pro publikační účely. 

Druhý výstup ze školení je akční plán, který by měl navazovat na portfolio a ob-
sahuje cíle osobního rozvoje v návaznosti na identifikované kompetence. Na oba 
výstupy získává účastník zpětnou vazbu od hodnotitelů, jejichž úkolem je poskyt-
nout nezávislý názor na to, zda kompetence deklarované v portfoliu jsou dosta-
tečně podloženy důkazy a zda účastník prokázal schopnost řídit si svou vlastní 
profesní dráhu.
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Specifika skupiny 50+

Proč je metoda Mapování kompetencí pro skupinu 50+ vhodná? Účastníci se 
většinou dostali do stavu nezaměstnanosti poprvé až v takto pozdním věku, ale 
zároveň je ještě čekají dlouhá léta, než jim vznikne nárok na  starobní důchod. 
Do kurzu přicházejí s přesvědčením, že nejsou na  trhu práce doceněni, přesto-
že celý život zodpovědně vykonávali svou práci. Najednou jsou konfrontováni 
se stavem, kdy o ně není zájem. Zároveň od konce svého formálního vzdělávání 
prošli významným osobním vývojem (ovlivněným různými rolemi, které v životě 
zastávali jako např. rodičovstvím), což významně ovlivnilo jejich postoje. Nemlu-
vě o tom, že se potkávají např. v jim nadřízených pozicích s lidmi mladšího věku, 
které považují za méně zkušené, než jsou oni sami.

Současný trh práce se pro současné padesátníky stal nesrozumitelný a jeho poža-
davky mnohdy nepřijatelné. Většina z nich se navíc potýká s určitými zdravotními 
potížemi, které znemožňují, aby mohli konkurovat dynamice mladých lidí. Cílem 
kurzu je, aby dokázali pojmenovat svou „novou“ hodnotu na trhu práce a aby ak-
tivně vyhledávali příležitosti, kde mohou zužitkovat své zkušenosti a uplatnit tak 
adekvátně svůj potenciál. Jejich negativní zkušenosti spojené s tím, že byli na trhu 
práce odmítáni, mají také dopad na  jejich nízké sebevědomí, přestože se větši-
nou jedná o vysoce kvalifikované lidi. V kurzu mapování kompetencí jsou vedeni 
k  tomu, že chce-li někdo prezentovat sebe sama na trhu práce, musí sám sebe 
nejprve dobře znát a umět pojmenovat nejen své silné stránky, ale také zhodnotit 
své dosavadní zkušenosti, nabyté i mimo pracovní proces. Tyto zkušenosti jsou 
totiž největší předností, kterou pracovníci v tomto věku mají. Uchopit je a pojme-
novat ale není jednoduchý proces. Nicméně člověk by měl mít kdykoliv v průběhu 
života možnost zastavit se a ohlédnout se za tím, kam se v jednotlivých etapách 
života posunul, co nového se naučil a nakolik proměnily jeho životní hodnoty či 
pracovní motivace.

Přestože metoda mapování kompetencí je v podstatě univerzální pro jakoukoli 
cílovou skupinu, je vždy nutné zohlednit její specifika. V případě současných pa-
desátníků jsme museli volit odlišný přístup, hned v několika oblastech:

- Pocit bezpečí ve skupině. Přestože pravidlo bezpečí klademe na  přední 
místa u všech cílových skupin, u  lidí, kteří aktuálně čelí pocitu nepřijetí ze 
strany společnosti, narážíme na zvýšenou nedůvěru a neochotu odhalovat 
své zkušenosti a pocity před skupinou. 

- Důvěra v nové. Metoda mapování kompetencí souvisí s neobvyklým pří-
stupem k řešení problémů a jiným pohledem na dosavadní zkušenosti. Po-
kud účastníci aplikovaným metodám nevěří a vnitřně odmítají nové podně-
ty, snižuje se tím možnost změny v myšlení a akceptaci nových přístupů ze 
strany účastníků.

- Tempo kurzu. V  souvislosti s  bezpečím a  zaváděním novinek je důležité 
také postupovat volnějším tempem, aby se účastníci orientovali v tom, proč 
vybrané aktivity dělají a k čemu mohou výstupy využít v kontextu jejich ak-
tuálních životních potřeb. Drželi jsme se proto hesla „méně je více“ a raději 
se zaměřili na pár vybraných témat více do hloubky.

- Využití kreativních prvků. Na kurzech mapování kompetencí zpravidla vy-
užíváme hojně také rozmanité kreativní techniky (např. tvorba koláží, kres-
lení, práce s projektivními kartičkami či využívání filmových ukázek). Přínos 
spatřujeme v tom, že účastníci zapojují obě mozkové hemisféry a díky tomu 
dokážou vybočit ze zaběhnutých myšlenkových kolejí a nalézt nové příle-
žitosti a řešení. V případě této cílové skupiny jsme se však setkali s větší ne-
ochotou se do hravých aktivit zapojovat. Osvědčilo se nám používat „méně 
odhalující“ techniky (např. raději kartičky než samotnou tvorbu) a také dávat 
účastníkům větší prostor k tomu zvolit i jinou (např. výlučně verbální) tech-
niku.

- Srozumitelnost procesu. Dospělí lidé se ve vzdělávání ptají hlavně po uži-
tečnosti nových poznatků pro jejich reálný život. Metoda mapování kompe-
tencí pracuje nejen s profesními tématy, ale i zkušenostmi z osobního života 
a to i směrem do dávné minulosti. Je to proto, že i v těchto sférách našeho 
života můžeme najít cenné zdroje našich znalostí a dovedností, ale součas-
ně je nezbytné, aby účastníci chápali, proč do těchto oblastí zabíháme a co 
mohou díky tomu získat.

- Transparentnost procesu. V  souvislosti s  výše uvedeným považujeme 
za důležité také držet jasnou linii, aby se účastníci v procesu neztráceli a vě-
děli, jak bude další část navazovat na  tu předchozí. Proto držíme v  kurzu 
jasnou strukturu a  určité rituály, které pomáhají účastníkům se v  procesu 
ukotvit.
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Závěr

Metoda mapování kompetencí je vhodná pro jakoukoliv věkovou skupinu, ale 
u skupiny 50+ je potřeba počítat s určitými specifiky, které mají vliv na průběh 
kurzu. Jde zejména o  zohlednění větší míry nedůvěry vůči novým přístupům 
ve vzdělávání ze strany účastníků a také o přizpůsobení tempa aktivit, které jsou 
účastníci schopni zvládnout. Vzhledem k tomu, že se jedná o  individualizovaný 
přístup, tak je zároveň potřeba počítat nejen se specifiky celé skupiny, ale také 
jednotlivců v ní. Každý kurz mapování kompetencí proto vypadá trochu jinak, jeli-
kož se přizpůsobuje tomu, jací lidé se ve skupině sejdou. Může se tedy i stát, že se 
sejde skupina padesátníků, kteří budou lační po inovativních aktivitách a budou 
požadovat svižné tempo školení. V tom spočívá um a empatie lektora či lektor-
ky, aby zvolil/a pojetí kurzu, které nejlépe sedne dané skupině a každému jejímu 
účastníkovi či účastnici.
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Přílohy

Ukázky školících aktivit

1. Kariérní kolo

Popis k aktivitě: 

Při práci s „kariérním kolem“ postupuje účastník směrem od  kraje dovnitř kola. 
Než si může stanovit své kariérní cíle, je důležité, aby si byl vědom všech ostatních 
komponent kariérního kola a výstupy by si měl mít příležitost porovnat, sestavit 
priority dle aktuální životní situace. Kariérní kolo lze pojmout také jako myšlenko-
vou mapu. V kurzu mapování kompetencí lze využít kariérní koho pro zachycení 
vstupního stavu účastníka, úroveň poznání jeho vlastní aktuální situace, a vrátit se 
k němu v závěrečné fázi procesu mapování kompetencí, kdy je možné rozpoznat 
vlastní posun v sebepoznání.

Tab.1 : Kariérní kolo, Norman E. Amundson: Active Engagement, 2003
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2. Core Quadrant

Popis k aktivitě:

Core Quadrant pracuje s klíčovými kvalitami člověka, ale ukazuje je v různých si-
tuacích. V rámci mapování kompetencí je tato aktivita zásadní, protože účastní-
ci považují to, že by měli mluvit o svých silných stránkách za chlubení se. Tento 
koncept ale takový postoj nabourává, jelikož ukazuje, že je možné se na své silné 
stránky podívat i jiným způsobem. V případě, že neumíme své silné stránky dob-
ře řídit, mohou nám v životě dokonce i škodit. Core Qudrant také může pomoci 
účastníkům identifikovat jejich individuální výzvu, na které by měli zapracovat, 
aby mohli svou silnou stránku v životě lépe využívat.

Tab. 2:
Core Quadrant, Daniel Ofman, Core Qualities: a Gateway to Human Resources, 2004
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