
 1

 

 

Bilanční diagnostika – 2. národní seminář 
 

17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora 

 

Zpráva z jednání + fotodokumentace 
 

 

Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických 

nástrojů používaných při bilanční diagnostice, přilákalo značné množství účastníků. Přihlášeno bylo 

téměř 70 osob, což zcela naplnilo kapacitu sálu i ubytovacích možností hotelu U Kata, kde se naše 

jednání uskutečnilo. Přes sněhovou nadílku a chřipkovou epidemii se téměř všichni také dostavili.  

Zimní počasí zanechalo následky i na realizačním týmu, ale za pomoci moderní techniky byla Ivana 

Slavíková s námi i přes čerstvou sádru na noze – své úvodní vystoupení prezentovala z domova 

prostřednictvím spojení přes Skype. Účastníkům semináře přiblížila akce, které byly v loňském roce 

v rámci projektu uskutečněny, a zaměřila se především na poznatky získané při odborné stáži 

v Bruselu.  O systému poradenských služeb poskytovaných spolupracujícími organizacemi, který 

funguje v Bruselu, se vedla poměrně široká diskuse, ve které mimo p. Slavíkové odpovídali o ostatní 

účastníci (J. Král, J. Karmazín). Ivana Slavíková zůstala i nadále celý den ve spojení a sledovala i 

všechny ostatní příspěvky z domova. 

Hlavní příspěvek přednesl Jiří Král, který zastoupil Josefa Opočenského, jemuž také zdravotní důvody 

nedovolily účastnit se této části semináře. Příspěvek přibližoval vývoj vzdělávacího systému ve 

službách zaměstnanosti a na základě zkušeností s tímto systémem představoval návrh nového 

systému pro účely vzdělávání v systému bilanční diagnostiky. Také k tomuto vystoupení se rozvinula 

diskuse, kde padaly návrhy na doplnění dalších vzdělávacích modulů. 

I druhý dopolední blok byl věnován problematice vzdělávání. Nejprve vystoupili pan Houda s paní 

Houdovou z plzeňské vzdělávací společnosti TRIGON, kteří přítomné seznámili nejen s nabídkou 

vzdělávacích programů, které jejich organizace poskytuje, ale především hovořili o zkušenostech 

s prací s klienty ÚP, o rozdílech mezi různými skupinami klientů a o spolupráci s ÚP. 

V navazujícím příspěvku se Pavlína Maříková zaměřila na vzdělávání pracovníků ÚP. Současnou 

situaci přiblížila z pohledu samotných pracovníků ÚP, které byly zjištěny při dvou nezávislých 

výzkumných šetřeních realizovaných v minulých dvou letech.  Své vystoupení doplnila představením 

(dosud neschváleného) projektu, jehož hlavní náplní bude vzdělávání pracovníků ÚP a bude 

realizován v následujících třech letech. 
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Po výborném obědě došlo drobným změnám v programu, protože jsme mezi námi s radostí přivítali 

Josefa Opočenského. První pořadí bylo přenecháno Jarmile Svatošové z KoP ÚP Praha –západ, která 

přítomné seznámila se svým pohledem a vlastními zkušenostmi s využíváním bilanční diagnostiky pro 

klienty ÚP.  

Druhý příspěvek patřil Josefu Opočenskému – přednesl svůj příspěvek o profilu nezaměstnaného 

klienta s využitím možností statistických výstupů testů baterie DIAROS. 

Podvečerní blok se týkal kompetencí kariérových poradců. K tomuto tématu vystoupily Lenka 

Hloušková z Masarykovy univerzity a Zuzana Freibergová. Také k obsahu těchto příspěvků a dalším 

možnostem využití poznatků vzešlých z projektu NICE se rozvinula diskuse. 

Volnou chvilku před společenským večerem využili někteří účastníci k procházce romanticky 

zasněženou Kutnou Horou. Poté jsme se sešli v celkem hojném počtu v restauraci a v diskusních 

skupinkách u jednotlivých stolů probírali pracovní i nepracovní záležitosti dlouho do noci. 

 

Páteční program byl zahájen podle programu v 9,30. Po přivítání několika nově příchozích, se ujala 

slova Pavlína Maříková, která místo Ivany Slavíkové stručně přiblížila výsledky ankety mezi psychology 

zaměřené na využívání diagnostických nástrojů při bilanční diagnostice a rovnou také mezi příchozí 

rozdala dotazníky další. 

Jiří Král svůj příspěvek začal tématem, které bylo původně zařazeno do programu ve čtvrtek – jednalo 

se o výběr klientů pro bilanční diagnostiku. Poté se již věnoval tématu dalšímu a to možnostem a 

výhodám používání programu DIAROS a jeho jednotlivých komponentů. Vše předváděl přímo na 

ukázkách anonymizovaných dat. Hovořil jak o vstupech a výstupech jednotlivých testů, tak i o 

možnostech vytváření a práce s databázemi dat. Jeho přípěvek se díky diskusi protáhl natolik, že na 

následující vystoupení Jiřího Jedelského už nezbyl čas (bude zařazen do programu některé další akce).  

Ačkoli posledním, tak určitě jedním z nejzajímavějších příspěvků byl referát Zdeňka Altmana o 

přednostech a slabinách využití projektivních metod. Na mnoha ukázkách výtvorů a testů 

anonymních klientů předváděl, jaké poznatky mohou vyplynout z různých analýz a především 

upozorňoval na možné chybné či zjednodušené interpretace a závěry. Ačkoli předem projektivní 

metody označil za „nespolehlivé“, během svého vystoupení ukázal, v jakých situacích mohou být 

přínosné. Průvodní text k tomuto referátu mají všichni účastníci ve svých materiálech (sborníku). 

Před ukončením veřejného jednání semináře byl ještě krátký čas věnován představení dosud 

realizované práce související s přípravami založení Asociace bilanční diagnostiky a připomenutí 

dalších akcí (5. workshop k této problematice). Poté jsme se odebrali na další výborný oběd a 

postupně se rozloučili. Členové realizačního týmu se sešli ještě odpoledne, aby shrnuli závěry a 

získané poznatky a naplánovali další akce. Na těch se těšíme na setkání i s Vámi…. 
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Moderátor a přednášející Jiří Král 

 

Realizační tým (Z. Freibergová, J. Opočenský, J. Jedelský, J. Král) 
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Dva pohledy do jednacího sálu 
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Vystupující: manželé Houdovi                   J. Svatošová 

        

J. Opočenský      L. Hloušková + Z. Freibergová 
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Večerní posezení  
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Páteční vystoupení J. Krále 

   

Zdeněk Altman a jeho projektivní techniky 

 


