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Již třetí mezinárodní workshop projektu Bilanční diagnostika se uskutečnil ve dnech 11. – 12. 

října 2012 v příjemném prostředí hotelu U Kata v Kutné Hoře. Hlavním tématem této akce 

byly „Nástroje pro bilanční diagnostiku“.  

Účast zahraničních partnerů byla vysoká – uvítali jsme i několik nových tváří (z Německa, 

Rumunska i Slovenska). Francouzskou organizaci CIBC zastupoval Tomáš Šprlák. Za českou 

odbornou veřejnost se zúčastnili nejen členové realizačního týmu, ale také několik dalších 

odborníků – psychologů a jako již tradičně zástupci Generálního ředitelství ÚP a MPSV – Jan 

Karmazín a Iveta Vernerová. Workshop opět výborně moderoval Josef Opočenský. Na jeho 

organizaci se podílely také dvě tlumočnice, které zdařile tlumočily mezi angličtinou a 

češtinou.  

Po úvodním představení všech účastníků proběhla krátká prezentace projektu zaměřená na 

již realizované akce (Pavlína Maříková). Pak již následoval hlavní příspěvek dr. Krále, ve 

kterém přiblížil nejen vlastní metodologii bilanční diagnostiky, ale hovořil především o 

zaměření metod na konkrétní skupiny klientů a výhodách systému DIAROS a v závěru 

odpovídal na diskusní otázky. 

Po obědě dostal slovo náš francouzský host Tomáš Šprlák, který účastníky workshopu 

seznámil s postupem a vybranými psychodiagnostickými metodami používanými při bilanci 

kompetencí ve Francii. Také po jeho příspěvku následovala bohatá diskuse. Nabídku 

jednoho z dodavatelů psychodiagnostických testů prezentoval Václav Havlůj z firmy 

Testcentrum HOGREFE Praha, který přítomné seznámil s výhodami svých produktů a 

předvedl jejich možnosti. Poslední příspěvek prvního dne patřil účastnicím z Rumunska 

(Marcela Calineci a Luminita Danes), které po úvodní „hře“ stihly dvě odlišné prezentace 

zaměřené jednak na poradenský proces na školách a dále na metody kariérového 

poradenství používané pro potřeby politiky zaměstnanosti v Rumunsku. 

Páteční jednání zahájil příspěvek věnovaný přehledu diagnostických nástrojů užívaných 

v rámci bilance kompetencí v BIP v Německu, který společně přednesli Timo Zimmer a 

Regina Hentschel.  

Příspěvek Petra Boschka z katedry psychologie FF UK Praha byl zaměřený na objasnění 

statistických postupů používaných pro predikci výsledků. Pro takové výpočty je možno 



využívat i data z databáze DIAROS. V navazujícím příspěvku právě takovou databázi klientů 

využil Josef Opočenský a na základně statistických výpočtů na velkých skupinách osob se 

pokusil o vytvoření osobnostního profilu nezaměstnaného klienta. Poslední příspěvek Jiřího 

Jedelského ukazoval, co je Existenciální škála ESK a jak lze pomocí statistických postupů 

porovnat její výsledky u různých skupin klientů a jaké lze z těchto dat vysledovat rozdíly 

mezi regiony.  

Zájem účastníků o probírané téma se projevoval nejen během prostoru pro diskusi za 

každým příspěvkem, ale i o přestávkách, během jídla i při neformálním večerním setkání 

v hotelové restauraci. Ukázalo se, že téma diagnostických nástrojů nelze vyčerpat během tak 

krátké doby. Realizační tým se k tomuto okruhu ještě vrátí, ať už na příštím semináři či 

některém z workshopů, ale i formou ankety mezi poskytovateli bilanční diagnostiky, která 

v papírové podobě „proběhla“ mezi přítomnými účastníky. Tato anketa bude připravena 

také v elektronické podobě k vyplnění dalšími poskytovateli BDg a umístěna na stránkách 

projektu.  

Následující stránky přibližují atmosféru workshopu a jeho účastníky. 
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