
 

Bilanční diagnostika  

 
Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání  
 
Bilanční diagnostika (BDg) je poradenský proces. Psychologové, kteří tento proces realizují, se pomocí psychodiagnostických a dalších odborných metod, s nimiž se 
pracuje v rámci skupinových a individuálních konzultacích s klienty, snaží zjistit, jak co nejvhodněji využít schopností, dovedností, zájmů, motivace a dalších 
osobnostních předpokladů klienta pro jeho optimální uplatnění v profesním životě.  

 
BDg je nejčastěji poskytována uchazečům o zaměstnání, jejím cílem je najít společně s klientem cestu, která usnadní jeho návrat na 
trh práce. Do služeb zaměstnanosti byla zavedena na základě praxe ve Francii před více než 10 lety, legislativně je zakotvena jako 
jedno z opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Systém práce s klientem a využívané metody však nebyly od doby zavedení BDg 
vyhodnoceny a inovovány, odborné kontakty s Francií ustaly a psychologové, kteří BDg poskytují, postrádají jednotnou metodickou 
podporu a možnost vzájemného sdílení zkušeností. Z tohoto důvodu byl Střediskem podpory poradenských služeb Národního 
vzdělávacího fondu ve spolupráci s odborníky, kteří BDg v České republice na přelomu tisíciletí zaváděli, připraven a letos v dubnu 
zahájen projekt „Bilanční diagnostika“, registrační číslo 1.04/5.1.01/77.00070, který je financován z Evropského sociálního fondu a 
ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  
 

Projekt „Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových 
poznatků do praxe úřadů práce“ 

 
Realizátor projektu: Středisko podpory poradenských služeb, Národní vzdělávací fond, o.p.s. 
Délka trvání projektu:  1. 4. 2012 – 30. 9. 2013 
 
Realizační tým: ing. Zuzana Freibergová, PhDr. Ivana Slavíková, Ing. Pavlína Maříková 
Odborná skupina - PhDr. Jiří Král, PhDr. Josef Opočenský, Mgr. Jiří Jedelský, PhDr. Jarmila Divišová, PhD. 
Partnerské organizace ze zahraniční: 

- CIBC Bourgogne Sud (Francie) 
- Laboratoire d´ergologie appliquee (Belgie) 
- Bildungsinstitut PSCHERER (Německo) 
- Institut de Ştiinţe ale Educaţiei (Rumunsko) 
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Slovenská republika) 

 
Cílem projektu je především mezinárodní výměna zkušeností z oblasti poskytování BDg v službách zaměstnanosti, která 
bude promítnuta do inovace metod a postupů práce s klientem tak, aby bylo dosaženo úrovně srovnatelné praxí zemí EU 
v souladu se záměry strategie Evropa 2020. 
 
V průběhu řešení projektu budou postupně naplňovány tyto dílčí cíle:  

- vytvoření podmínek pro sjednocení poskytování BDg; 
- rozvoj a inovace metod, postupů a standardů BDg; 
- zvýšení kvality BDg; 
- zvýšení profesionality poskytovatelů BDg na ÚP ČR; 
- sjednocení požadavků na externě dodávané služby BDg pro ÚP ČR; 
- zvýšení informovanosti odborné i širší veřejnosti o BDg; 
- podpoření osvěty o BDg mezi klienty i pracovníky ÚP ČR; 
- vytvoření národní tematické sítě a její napojení na síť mezinárodní. 

 
V průběhu řešení projektu bude uspořádáno celkem 10 akcí pro odbornou veřejnost. Na šesti mezinárodních workshopech budou diskutovány hlavní tematické 
okruhy a problémové otázky, na třech seminářích budou tato témata přednesena širší veřejnosti k další diskusi a na závěrečné konferenci bude prezentován průběh 
celého projektu a založena Asociace bilanční diagnostiky. 
 

Harmonogram plánovaných akci: 
Účelem mezinárodních workshopů je diskuse nad problematickými 
otázkami (dle předem připravených tematických okruhů) a výměna 
zkušeností mezi partnery projektu a českými odborníky na danou 
problematiku (v celkovém počtu cca 16 osob). Závěry pak budou dále 
prezentovány a diskutovány v širším plénu na navazujících 
seminářích (předpokládaná účast cca 70 osob). Témata seminářů 
budou zaměřena jednak na pracovníky ÚP a dále na poskytovatele 
BDg. V rámci řešených témat však bude účast otevřena i dalším 
zájemcům o tuto problematiku (studenti psychologie, poradenské 
firmy, potenciální uživatelé a další). 
 
Na závěrečné konferenci budou prezentovány závěry ze všech 
předchozích akcí a dojde k ustavení Asociace bilanční diagnostiky. 
Tato Asociace bude i po ukončení projektu dále garantovat 
poskytování BDg v ČR.  
 
 

 

Další informace o projektu a aktuality naleznete na: http://www.nvf.cz/bilancni-diagnostika 
 
Kontakty:  Zuzana Freibergová  freibergova@nvf.cz  tel. 224 500 580 
 Pavlína Maříková marikova@nvf.cz  tel. 224 500 581 
 Ivana Slavíková slavikova@nvf.cz  tel. 224 500 422 

 

Termín Typ akce Téma 

17.-18.5.2012 1. workshop Podstata a role BDg v ČR a v zahraničí 
28.-29.6.2012 2. workshop Zajištění kvality BDg 

30.-31.8.2012 1. seminář Podstata a role BDg, zajištění kvality  
BDg jako součást kariérového poradenství na ÚP 

11.-12.10.2012 3. workshop Nástroje pro bilanční diagnostiku  
6.-7.12.2012 4. workshop Vzdělávání v systému BDg 

17.-18.1.2013 2. seminář Vzdělávání poskytovatelů BDg  
Výběr klientů z hlediska ÚP a následná práce 

7.-8.2.2013 5. workshop Asociace BDg  

4.-5.4.2013 6. workshop Legislativní podpora 
16.-17.5.2013 3. seminář Asociace BDg  

Výběr poskytovatelů BDg z hlediska ÚP 

12.-13.9.2013 Konference Prezentace průběhu a výsledků projektu 
Založení Asociace BDg 

 


