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V předvánoční atmosféře se na začátku prosince 2012 uskutečnil již čtvrtý mezinárodní 
workshop projektu Bilanční diagnostika, tentokráte na téma Vzdělávání v systému bilanční 
diagnostiky. Naše jednání hostil osvědčený hotel Crystal Palace v Praze. 

Počet účastníků byl celkově vyšší než 30 osob. Mimo členů projektového týmu a téměř dvou 
desítek hostů z řad českých poskytovatelů bilanční diagnostiky, pracovníků ÚP a GŘ ÚP a 
dalších odborníků, přijelo také několik zástupců zahraničních partnerů – za CIBC z Francie to 
byl Tomáš Šprlák, z Laboratoře aplikované ergologie z Belgie přijeli Jacques Hofmans a 
Natacha Winners, z německého BIP Regina Hentschel a Timo Zimmer a ze slovenského 
Ústredia sociálnych vecí a rodiny Helena Furindová.  

Moderování se ujal Jiří Král, který po zahájení setkání a představení všech účastníků rovnou 
přešel k prvnímu a hlavnímu příspěvku o návrhu nového vzdělávacího systému v oblasti 
bilanční diagnostiky. Příspěvek připravil ve spolupráci s Josefem Opočenským, kterému však 
zdravotní komplikace neumožnily osobní účast na této akci. Obsahem bylo přiblížení vývoje 
vzdělávacího systému vztaženého k bilanční diagnostice ve službách zaměstnanosti na MPSV 
v minulých letech, nastínění příčin nefungování tohoto systému a především návrh, jak tento 
modulární systém inovovat a rozšířit pro budoucnost. 

Obdobné problémy řeší i naši zahraniční partneři. Zásadní otázky, které se k návrhu a 
přípravě vzdělávacího systému vztahují a je třeba je vyřešit, uvedl ve svém příspěvku Jacques 
Hofmans z LEA. Na něj navázal Tomáš Šprlák jako zástupce CIBC s vystoupením o profesním 
vzdělávání poskytovatelů BDg. Přestavil také návrh pěti modulů vytvořených federací 
FECBOP, ale zmínil i problémy, které je třeba ještě vyřešit.  

Další blok byl věnovaný národní soustavě kvalifikací, o které hovořil Jiří Strádal z Národního 
ústavu pro vzdělávání. Jeho příspěvek doplňovala s konkrétními postřehy vztaženými 
k možnému využití této soustavy pro poskytovatele bilanční diagnostiky Zuzana Freibergová. 
Sama pak navázala dalším příspěvkem o připravovaných profesních kvalifikacích a 
hodnotících standardech pro kariérové poradce. 

Čtvrteční jednání bylo zakončeno vystoupením Jiřího Jedelského věnovaným poznatkům 
získaným na konferenci IAEVG v Manheimmu v říjnu letošního roku.   

Večerní program byl v režii našeho kapitála Jiřího Krále, který nás všechny pozval k vyjížďce 
lodí po zimní Vltavě. Téměř dvě hodiny jsme strávili přátelskou diskusí ve skupinkách napříč 
národnostmi v příjemném teple kabiny u otevřeného baru, ale zájemci mohli vyzkoušet i 
mrazivý zimní vzduch na horní palubě. Panorama předvánoční Prahy všechny okouzlilo…. 



Páteční program zahájilo vystoupení Reginy Hentschel opět zaměřené na vzdělávání 
poradenských pracovníků poskytujících BDg a jejich kompetenční profil. Poslední příspěvek 
tohoto setkání měla paní Hedvika Balandová z ÚP v Karviné, která hovořila o požadavcích na 
vzdělávání pracovníků, kteří vybírají klienty pro BDg a dále s nimi pracují. Její příspěvek byl 
velice inspirativní a přinesl nové náměty pro rozvoj a náplň připravovaných vzdělávacích 
modulů. 

Závěrečný blok byl naplněn diskusí nad shrnutím přednesených příspěvků, které připravil 
moderátor Jiří Král, a dále se hovořilo společně také o dalších nápadech a připomínkách 
k předloženému návrhu vzdělávacího systému pro bilanční diagnostiku.  

Po obědě jsme se rozloučili se zahraničními i českými hosty a program pokračoval interním 
jednáním pracovního týmu. Těšíme se na setkání na dalších akcích… 
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