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Hlavním tématem pátého mezinárodního workshopu byla Asociace bilanční diagnostiky. 
Jednání se uskutečnilo opět v hotelu Crystal Palace v Praze, kde nás čekal útulný konferenční 
sál i výborné občerstvení. 

Zájem účastníků byl - jako s každou další akcí - čím dál větší, ale do sálu jsme se vešli. Na 
tento workshop přijali pozvání Serge Rochet, jako zástupce CIBC z Francie, Jacques Hofmans 
a Natacha Winners z LAE z Belgie, Tomáš Šprlák a Helena Furindová ze Slovenska. Mimo 
zahraničních partnerů se sjelo dalších 17 hostů z ČR, mezi nimi zástupci ministerstva, 
Generálního ředitelství ÚP a mnoho dalších psychologů, pracovníků ÚP a zástupců 
poradenských organizací (včetně firem poskytujících bilanční diagnostiku).  

Po tradičním představení všech účastníků převzala slovo Pavlína Maříková, která několika 
novým hostům (kteří ještě nebyli na žádné projektové akci) krátce představila řešený 
projekt. Své vystoupení však především věnovala tomu, co samotnému projektu přecházelo, 
jaké byly důvody, proč vznikl a na jakých problémech jsou vystavěny jeho cíle. Po 
zodpovězení několika otázek přešla ke druhé prezentaci – hlavní pro tento workshop – a to 
k představení návrhu Stanov pro připravovanou Asociaci bilanční diagnostiky. Ve svém 
příspěvku využívala názory shromážděné v průběhu předchozích akcí prostřednictvím 
několika dotazníků. Již během prezentace byly na základě dotazů z pléna objasňovány 
některé sporné body, ale záměrem organizátorů bylo, ponechat si tato diskusní témata až na 
odpolední bloky jednání.  

Po přestávce na kávu a koláček dostal slovo Serge Rochet, který ve své prezentaci nejprve 
přiblížil teoreticky i na příkladech principy fungování sítí sdružujících různé organizace a 
instituce a rozdíly mezi nimi a dále se věnoval přestavení organizační struktury a zásad 
fungování francouzské sítě sdružující pracoviště CIBS a mezinárodní sítě FECBOP. Jeho 
vystoupení doplnil jak Tomáš Šprlák, tak i Jacques Hofmans, jako místopředseda FECBOP. 
Diskuse se poté vedla především kolem „známky kvality“, což je označení, které může získat 
organizace poskytující poradenské služby, pokud splní celou řadu náročných podmínek. Díky 
zájmu o diskusi na toto téma jsme na oběd odcházeli se zpožděním.  

Další části jednání již měly skutečně pracovní charakter. Začali jsme tématem představeným 
v ranním bloku – tedy návrhem Stanov Asociace bilanční diagnostiky. Jiří Král jako moderátor 
uvedl základní body a otázky, na které je třeba hledat odpovědi, rozdělil účastníky do třech 
skupin (zahraniční partneři, zástupci organizací a firem, ostatní „individuální“ účastníci) a 
zadal čas na skupinovou práci.  



Nosné otázky pro tento blok se týkaly cílů a úkolů, které by měla Asociace plnit a zároveň se 
jednalo i o pravidlech členství. Po skončení vymezeného času, během kterého ve skupinách 
probíhaly tiché i hlasité diskuse, vyzval J. Král zástupce každé ze skupin, aby ostatním 
představil odpovědi, ke kterým skupina dospěla. Zároveň všechny důležité body zapisoval na 
flipchart a rovnou je komentoval. Z pléna zazněly zajímavé a podnětné názory, ale také 
konkrétní návrhy, které by měly být zapracovány do návrhu Stanov (například možnost 
členství nejen fyzických, ale i právnických osob). V podobném duchu se nesl i další jednací 
blok. Opět byly nastíněny hlavní problémy a otázky, tentokrát k problematice vzdělávání a 
sledování kvality. I k těmto tématům se rozvinula diskuse, která se několikrát navracela 
k samotné podstatě bilanční diagnostiky a cílům projektu. Díky této diskusi byly některé 
dříve projednávané otázky přiblíženy i novým hostům a zopakovány ostatním přítomným. 

Jednání bylo natolik zajímavé, že bylo nutno, aby jej J. Král po šesté hodně večerní direktivně 
ukončil, abychom „nepřetahovali“ do nočních hodin. Bylo jasné, že ráno se v obdobném 
složení sejdeme a budeme moci pokračovat. 

V pátek jsme začali shrnutím témat probíraných včera a stručným představením návrhu 
nového vzdělávacího systému. Během prvního bloku jsme společně dokončili včerejší diskusi 
ke Stanovám a Asociaci a zazněly také pochvaly od zahraničních partnerů, kteří na naše akce 
jezdí a naše snažení sledují s potěšením. Zástupci našeho týmu jim naopak vyjádřili 
poděkování za podnětné i kritické připomínky a předávání zkušeností. Serge Rochet krátce 
před svým odjezdem prohlásil, že naši Asociaci rádi přijmou do sítě FECBOP a zároveň 
navrhnul, že by se letošní setkání členů evropské sítě FECBOP mohlo uskutečnit v Praze, což 
bylo přijato jako výborný nápad. Předběžně bylo domluveno, že toto setkání bude 
uspořádáno současně se závěrečnou konferencí projektu v září 2013.   

Poslední jednací blok byl věnován jiné problematice. Zkoušeli jsme diskutovat nad tím, jak by 
měl vypadat ideální poradce pro BDg. Zuzana Freibergová nejprve přestavila důvod, proč je 
třeba tuto profesi popsat a definovat – Národní soustavu povolání a Národní soustavu 
kvalifikací – a poté jsme začali řešit nastíněný problém z širšího hlediska. Zajímalo nás, jaké 
vlastnosti, schopnosti, znalosti či kompetence by měl mít odborník na bilanční diagnostiku, a 
které z těchto vlastností jsou důležité a které ne. Pracovali jsme s materiálem, který ve formě 
seznamu a grafu s vyjádřením „důležitosti“ každé složky, připravil Josef Opočenský, který se 
z důvodu zdravotního stavu nemohl sám jednání účastnit. Práce ve skupinách byla opět 
velice aktivní a přinesla mnoho nových námětů. Pod vedením J. Krále byly poté diskutovány 
návrhy a připomínky, které P. Maříková rovnou v počítači zaznamenávala do předloženého 
materiálu a zároveň promítala všem. Následně jsme se podívali na položky „měkkých“ 
kompetencí, které jsou definovány v NSP a zkusili společně navrhnout jejich bodovou váhu 
pro kvalifikaci poradce pro bilanční diagnostiku. Protože se však čas chýlil k obědu, bylo 
domluveno, že tento krok bude připraven ve formě elektronického dotazníku a rozeslán 
účastníkům k dodatečnému vyjádření.  

Poslední chvíle byly věnovány závěrečnému shrnutí tohoto workshopu, připomenutí všech již 
probraných témat a návrhům, které otázky by bylo vhodné dořešit na posledním pracovním 
setkání – na 6. mezinárodním workshopu, který se uskuteční v dubnu.  
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