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Bilanční diagnostika – 3. národní seminář 
 

20. - 21. 6. 2013, Kutná Hora 

 

Zpráva z jednání + fotodokumentace 
 

 

Třetí a závěrečný národní seminář k problematice bilanční diagnostiky se opět uskutečnil v hotelu  

U Kata v Kutné Hoře. Abychom mohli toto oblíbené místo využít, bylo třeba posunout původně 

plánovaný termín o měsíc, takže tento seminář proběhl až v polovině června 2013. Přicházející 

tropické léto ukázalo, co umí, ale v sále bylo díky klimatizaci příjemně, takže se všichni mohli věnovat 

probíraným tématům. Účast byla opět vysoká – přijela téměř šedesátka přihlášených + realizační tým 

ochuzený o J. Opočenského. Ten však všechny pozdravil alespoň prostřednictvím telefonu.    

Dopolední jednání ve čtvrtek zahájil uvítáním účastníků a představením realizačního týmu Jiří Král, 

který se opět ujal moderování. První předal slovo Ivaně Slavíkové a její prezentací aktivit projektu 

Bilanční diagnostika. Pohovořila o všech uskutečněných akcích a jejich náplni a to včetně zahraničních 

stáží, u kterých uvedla výběr nejzajímavějších poznatků a zkušeností. Své povídání doplnila prezentací 

se spoustou fotografií, které tyto akce dokumentovaly.  

Druhý příspěvek byl věnován především účastníkům z řad pracovníků Úřadu práce. Pavlína Maříková 

v něm stručně shrnula problematiku výběrových řízení, která Úřady práce realizují pro zajištění 

externě nakupovaných poradenských služeb včetně bilanční diagnostiky. Jako doporučení pro další 

postup využívala vybrané pasáže z nové metodiky bilanční diagnostiky, kterou tak částečně 

představila ještě dříve, než na toto téma hovořil Jiří Král v samostatném příspěvku. Tomu však ještě 

předcházelo shrnutí výstupů projektu a přestávka. Další blok však již plně patřil metodice BDg, ke 

které se také až do času oběda diskutovalo. 

Odpolední blok byl určen opět pracovníkům ÚP. Jeho tématem byl poradenský proces. Radka 

Vepřková nejprve nastínila vybrané výsledky výzkumu realizovaného pracovníky SPPS NVF a potom 

předala slovo Zuzaně Freibergové, která se pokusila představit připravené návrhy na novou metodiku 

poradenského procesu pro ÚP. Prezentace se však změnila v bouřlivou diskusi, která byla ukončena 

až nutností pokračovat v naplánovaném programu, který nabral půlhodinové zpoždění.   

Tématem podvečerního bloku byla Asociace bilanční diagnostiky, jejíž cíle a dosud připravené 

dokumenty představila Pavlína Maříková. O vzdělávacích modulech určených pro pracovníky Úřadů 

práce pak hovořil Jiří Král. Také k tomuto vystoupení se rozvinula diskuse, která se postupně 

přesunula do dalších příjemně klimatizovaných prostor restaurace, kde bylo připraveno večerní 

posezení. 
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Páteční program byl již plně zaměřen na témata týkající se založení Asociace bilanční diagnostiky. 

Během dopoledne Jiří Král zopakovat a vysvětlil důvody vzniku této asociace a přiblížil náplň její 

činnosti. Dále se hovořilo o pravidlech členství a souvisejících dokumentech. Po přestávce na 

občerstvení byla v pravé poledne zahájena ustavující valná hromada Asociace bilanční diagnostiky. 

(Zápis z Valné hromady je uložen v NVF a je zveřejněn na webu Asociace – www.asociace-bilancni-

diagnostiky.cz). Po představení všech zúčastněných a kontrole přihlášek bylo přistoupeno k vlastní 

náplni této akce. Postupně bylo hlasováním zvoleno logo Asociace, členové Rady, revizor účtů, 

odsouhlaseny Stanovy a určena výše členských přípěvků. Rada nakonec zvolila ze svého středu 

předsedu (J. Král), 2 místopředsedy (J. Opočenský, A. Jelínek) a tajemníka (Z. Freibergová). Tím 

ustavující Valná hromada Asociace bilanční diagnostiky skončila. Ale práce nás teprve čeká… 

Po obědě pokračovala již v úzkém kruhu účastníků diskuse k metodice a byly společně shrnuty závěry 

posledního semináře.  

 

 

 

Zvolené logo Asociace bilanční diagnostiky 
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Moderátor a přednášející Jiří Král  

J. Jedelský   Z. Freibergová R. Roub 

 

I. Slavíková          P. Maříková 
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Dva pohledy do jednacího sálu 
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Diskuse nad metodikou 
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Večerní posezení  
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Páteční diskuse a valná hromada 

 
  

 


