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Závěrečná konference projektu Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna 

zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce se uskutečnila ve 
dnech 19. a 20. září 2013 v Praze v prostorách konferenčního centra U Hájků. Tento prostor 
v centru Prahy nabídnul nejen dobrou dostupnost, ale i variabilní sály a kvalitní zázemí. 

Moderování konference se ujali Jiří Král spolu s Josefem Opočenským, kteří nejen uváděli 

autory jednotlivých příspěvků, ale také je provázeli svými postřehy a komentáři. Organizační 
zajištění měly na starosti pracovnice NVF P. Maříková, I. Slavíková a Z. Freibergová. Svou 

pomocí při registraci účastníků přispěla i J. Divišová, V. Procházková a L. Gistrová. Tlumočení 
do a z angličtiny a francouzštiny zajišťovali profesionální tlumočníci, kteří se osvědčili již na 
minulých akcích – A. Žilková, B. Tite, T. Jurenka a K. Švábová. Pro účastníky byly k dispozici 
sluchátkové soupravy.  

Každý účastník při registraci obdržel nejen složku s blokem, programem a sešitem prezentací 
zahraničních účastníků, ale především sborník výstupů z projektu Bilanční diagnostika 2013. 
V této publikaci jsou shrnuty nejen všechny důležité výstupy, jako například nová metodika 
bilanční diagnostiky a koncepce vzdělávacího systému, ale přináší i text o vzniku a rozvoji 
bilanční diagnostiky v České republice, studii o psychologickém poradenství jako východisku 
bilanční diagnostiky, představení pracovišť a systémů práce našich zahraničních partnerů či 
kapitolu věnovanou Asociaci bilanční diagnostiky. Sborník byl vydán v českém a anglickém 
jazyce a bude k dispozici i po konferenci dalším zájemcům. 

Konference byla zahájena diskusí zahraničních účastníků – členů mezinárodní federace 

FECBOP se zástupci odborné skupiny z České republiky. Projednávalo se nejen další 
směřování této federace sdružující poskytovatele bilance kompetencí v Evropě, ale také 
došlo k oficiálnímu předání žádosti Asociace bilanční diagnostiky o vstup do této federace a 
tím ke splnění jednoho z cílů projektu (zapojit národní tematickou síť do sítí mezinárodních). 

Poté teprve došlo k oficiálnímu zahájení akce za přítomnosti zástupců Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Generálního ředitelství Úřadu práce a Národního vzdělávacího fondu. Po 
přivítání všech účastníků Jiří Král předal slovo ředitelce NVF paní M. Kopicové, která ve své 



úvodní řeči představila Národní vzdělávací fond a jeho činnost a uvítala hosty konference. 
Dále se slova ujala paní Kolmerová – vedoucí oddělení poradenství na GŘ ÚP, která 

promluvila jako zástupkyně generální ředitelky ÚP p. Bílkové. Jako poslední dostala slovo I. 
Vernerová, pracovnice MPSV, která omluvila náměstka Chlopčíka, který se nemohl dostavit. 

První odpolední blok příspěvků byl věnován především zahraničním partnerům projektu a 
dalším členům federace FECBOP. Jejich vystoupení se zaměřovala jednak na představení 
vlastního pracoviště (u zástupců „nepartnerských“ organizací) a přístupu k realizaci bilance 
kompetencí v jejich zemi, a v druhé řadě také mluvili o vybraných projektech, v rámci kterých 
jejich organizace bilanci kompetencí poskytuje nebo ji rozvíjí. Úvodní příspěvek S. Rocheta aj. 
Hofmanse představil účastníkům konference smysl, činnost a cíle Evropské federace center 
bilance kompetencí a profesní orientace (FECBOP).   

Dále hovořil T. Zimmer jako zástupce BIP (německý partner projektu) o využití bilance 

kompetencí v projektu Kompass zaměřeném na zvýšení zaměstnanosti romské populace. 
Jiný evropský projekt – B-Plan se zaměřením na bilanci kompetencí při procesu zahájení 

podnikání prezentoval J. Hofmans z LEA (Belgie – projektový partner). Poté předal slovo S. 
Rochetovi z CIBS (francouzský projektový partner), který účastníkům konference přiblížil 
vztah mezi bilancí kompetencí a intergeneračními vztahy. Následující tři příspěvky patřily 
hostům z Itálie a jejich institucím a projektům. Před posluchače postupně vystoupili R. 
Cozzani (ENAIP), V. Teli (CIOFS) a P. Serreri (CRES). Závěrečný referát, na jehož přípravě i 
prezentaci se podíleli společně M. Cecchin, C. Blankaert a S. Rochet, shrnoval rozdíly i 
společné znaky systému bilance kompetencí v Itálii a ve Francii. 

Po přestávce na kávu a drobné občerstvení se slova ujali zástupci české strany. Hlavním 

tématem příspěvků P. Maříkové a J. Krále byly počátky a vývoj služeb bilanční diagnostiky 
v České republice a příčiny a důvody vzniku projektu i Asociace bilanční diagnostiky.  

Společenský večer částečně sponzorovaný Asociací bilanční diagnostiky proběhl ke 
všeobecné spokojenosti na lodi Taurus plující napříč Prahou po hladině Vltavy v čase 

stmívání. Další večerní program se již nesl v duchu navazování kontaktů a poznávání tajů 
večerní Prahy a její pohostinnosti v menších skupinkách. 

 

Dopolední program druhého dne byl věnován především vlastnímu projektu „Bilanční 

diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových 
poznatků do praxe Úřadu práce“. J. Opočenský shrnul v úvodu osobní zkušenosti a z pohledu 
účastníka projektu i poskytovatele bilanční diagnostiky popsal změny a vývoj vnímání této 
metody a jejího rozvoje za poslední dva roky. Základní „technické“ informace o cílech a jejich 
naplnění byly obsaženy v příspěvku P. Maříkové (vedoucí projektu) a I. Slavíková (projektový 
manažer) přiblížila účastníkům jednotlivé akce projektu. Její vystoupení bylo provázeno 
prezentací bohatou na fotografie. Po přestávce dostali slovo členové odborné skupiny – J. 
Král a J. Opočenský. Byla představena nově vytvořená metodika bilanční diagnostiky, která 

zohledňuje zkušenosti získané v rámci projektu od zahraničních partnerů a koncepce 
vzdělávání, která tento nový systém pomůže nejen uvést v praxi, ale i dále rozvíjet.  

Poslední blok po obědě byl věnován dalším souvisejícím zahraničním projektům. T. Šprlák 
představil začínající projekt „Competence-based career guidance in employment services 
trought European quality criteria“, jehož cílem je přenesení dobré praxe při poskytování 
bilance kompetencí v kariérovém poradenství do služeb zaměstnanosti na Slovensku a 
v dalších zemích. Další dvě prezentace patřily D. Bournemu z Francie. Značný zájem publika 



vzbudil především přístup „Patchwork – talents and transition“. Jedná se o metodu práce 
s klientem a jeho kompetencemi s využitím barevných polí skládaných ve stylu „patchwork“ 

(do mozaiky), která je využitelná nejen v kariérovém poradenství. Posledním vystupujícím 
byla zástupkyně mezinárodního projektu SCAN (Skills and competences assessment), jehož 
cílem bylo přenesení a testování rakouského modelu bilance kompetencí na slovenských 
úřadech práce. 

Poslední slovo dostal J. Král, který jako vedoucí odborné pracovní skupiny projektu 
konferenci shrnul, poděkoval všem účastníkům a popřál bilanční diagnostice i Asociaci 
bilanční diagnostiky mnoho dalších let fungování a rozvoje.  

 

Zpětnovazební dotazníky přinesly organizátorům velice pozitivní ohlasy a další přicházely i 

řadu následujících dní jak od českých, tak i zahraničních účastníků. 

I my Vám všem velice děkujeme za Vaši aktivitu a zájem o rozvoj bilanční diagnostiky v České 
republice.    

 
Zahájení konference, PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu. 

 

Mgr. Iveta Vernerová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, PaeDr. Věra Kolmerová, Úřad práce ČR, 

Josef Opočenský a Jiří Král, členové realizačního týmu. 

 



Vpravo Serge Rochet, ředitel CIBC představující mezinárodní asociaci center bilanční diagnostiky 

FECBOP 

 

Pohled do sálu 

 

 

 



Vlevo v první řadě Serge Rochet 

 

Přednášející Ing. Pavlína Maříková 

 

 

 

 

 



Pohledy do sálu druhého dne jednání 

 

 

 

 

 

 



Oficiální předání žádosti Asociace bilanční diagnostiky, o.s. o členství v FECBOP. Zástupci Asociace 

bilanční diagnostiky Ing. Zuzana Freibergová, PhDr. Jiří Král a mgr. Tomáš Šprlák, Serge Rochet a 

Paolino Sereri zástupci FECBOP. 

 


