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ZÁPIS Z I. SETKÁNÍ K ZAHÁJENÍ ČINNOSTI 

České asociace kariérového poradenství, z.s. 
 

Datum konání: 11.1.2016 (pondělí), 14:00 – 17:00 hod 

Místo konání:  Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, V Lázních 3, Praze 5 – Malá Chuchle 

Účastníci: 

 Vedení ČAKP: Zdena Hendrychová, Jitka Jirsáková, Daniela Vašíčková 

 Organizační zajištění:  studentky z ČZU Praha  

 Hosté:  Monika Nevolová (certifiková koučka, psycholožka z firmy Umění v práci) 

Lenka Šlajsová (certifiková koučka, lektorka z firmy Lesta) 

 Ostatní:  20 účastníků z kariérového poradenství a vzdělávacích firem 
 

Obsah setkání: 

1. Představení vize a činností České asociace kariérového poradenství, z. s. (Zdena Hendrychová) 

2. Workshop a diskuse s hostem: Lenka ŠLAJSOVÁ (certifiková koučka, lektorka z firmy LESTA), „Koučing 

v poradenské praxi – podceňovaný nebo přeceňovaný?“ 

3. Workshop  a diskuse s hostem: Monika NEVOLOVÁ (psycholožka, certifikovaná koučka) „Umění v práci aneb 

storyteling a improvizace jako nástroj komunikace, sebepoznání, mapování potenciálu, vedení a rozvoje lidí“  

4. Diskuse s publikem k otázkám činnosti a budoucím aktivitám ČAKP (diskusi vedla Jitka Jirsáková) 

5. Představení plánu aktivit ČAKP na rok 2016, podmínky členství  v ČAKP (Zdena Hendrychová) 

6. Shrnutí dnešního setkání a významu ČAKP (Zdena Hendrychová)   

7. Networking 

 

Z diskuse (viz bod 4) vyplynuly tyto návrhy k činnosti ČAKP ze stran účastníků: 

 Networking (výměna zkušeností, kontaktů, potkávání se na akcích, apod.) 

 Sdílení vzájemných informací  a novinek z oblasti kariérového poradenství 

 Zajištění vzdělávání kariérových poradců a vysoké úrovně profesionality práce v oblasti kariérového 

poradenství 

 Propagace práce, aktivit a činností kariérových centrem, kariérových poradců a celé problematiky 

kariérového poradenství směrem k široké veřejnosti 

 Setkání s odborníky z řad personalistů a personálních ředitelů, odborníků z ÚP či legislativy, ekonomů, atd. 

 Mentoring, koučing, stínování kariérových poradců ze strany ČAKP 

 Účast na projektech 

 Informace o dění v komunitě kariérových poradců, představení „best practise“, zahraniční zkušenosti 

 Platforma, kde budou na jednom místě informace ke kariérovému poradenství 

 Doporučení, rady  pro práci kariérových poradců na základní i  středních školách 

 Přesah do jiných aktuálních oblastí, např. finance, projekty z EU, migrace cizinců   

 

Další setkání členů i nečlenů ČAKP se uskuteční v únoru 2016 (datum bude upřesněn) nad tématem „Zahraniční 

zkušenosti v kariérovém poradenství.“ Bližší informace budou zveřejněny na www.cakp.cz. 

 

Zapsala: Zdena Hendrychová 

Dne 18.1.2016. 
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Fotogalerie z akce ČAKP: 
 

  
 

     
    

 
 

Děkujeme a těšíme se na další setkání s Vámi 
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