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Zpráva z jednání + fotodokumentace 
 

 
 

Ve dnech 17. - 18. 5. 2012 se v rámci projektu uskutečnil v hotelu Crystal Palace v Praze 1 

mezinárodní workshop s tématem „Podstata a role bilanční diagnostiky v ČR a 

v zahraničí“.  Vedle realizačního týmu projektu, zahraničních partnerů z Francie, Německa, 

Rumunska a Slovenska a zástupců MPSV a GŘ Úřadu práce se workshopu zúčastnili zejména 

psychologové s rozsáhlými zkušenostmi z poskytování bilanční diagnostiky uchazečům o 

zaměstnání a poradci z krajských poboček Úřadu práce. Workshop moderoval PhDr. Josef 

Opočenský, české příspěvky byly simultánně tlumočeny do angličtiny a francouzštiny, 

zahraniční příspěvky do češtiny.  

V úvodu byl účastníkům stručně představen NVF a jeho projekty zaměřené na kariérové 

poradenství (ing. Zuzana Freibergová), podrobně pak cíle, aktivity a plánované výstupy 

projektu Bilanční diagnostika (ing. Pavlína Maříková). S historií, současným stavem a 

zaměřením bilanční diagnostiky v ČR seznámil přítomné PhDr. Jiří Král, s modelem bilance a 

řízení kompetencí realizovaným v politice zaměstnanosti ve Francii Sérge Rochet a Tomáš 

Šprlák, se situací na trhu práce a procesem bilance kompetencí v Německu Regina Hentschel 

a Doreen Mucke. Systém služeb zaměstnanosti a zejména odborných poradenských služeb 

pro uchazeče o zaměstnání na Slovensku představila PhDr. Helena Furindová, systém 

kariérového poradenství v resortu práce a v resortu školství v Rumunsku Speranta Tibu a 

Marcela Calineci.  

Velká část workshopu byla věnována diskusím navazujícím na vystoupení jednotlivých 

účastníků, výměně informací o systému služeb kariérového poradenství v jednotlivých 

zúčastněných zemích, porovnávání modelu bilanční diagnostiky v ČR na jedné a bilance 

kompetencí ve Francii a Německu na druhé straně a konkrétním příkladům z praxe 

v jednotlivých zúčastněných zemích.  

Vaší pozornosti doporučujeme fotografie zachycující atmosféru workshopu a porovnání 

některých charakteristik bilanční diagnostiky v ČR a bilance kompetencí ve Francii a 

v Německu (viz dále). 

 



Hlavní řečníci: 
Jiří Král            Serge Rochet 

 
Významní hosté z MPSV a GŘ ÚP: 

P. Kaplan   I. Vernerová   J. Karmazín 

 
 



Zahraniční partneři projektu: 
       T. Šprlák   S. Rochet     R. Hentschel  D. Mucke 

 
 
 
 
          S. Tibu    M. Calineci   

 
 
a další hosté… 
 
 
 
 
 



Realizační tým projektu: 
J. Král   J. Opočenský  Z. Freibergová 

 
 

 



   
 

   



 
 

 
 
 
 



 
 

        


