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Učebnice vychází z poradenské intervence a supervize a za-
měřuje se především na faktory, které mají zásadní vliv na 
klienty poradenských služeb v průběhu jejich profesní ka-
riéry. Přispívá k tvorbě poradenských nástrojů na základě 
poznatků o klientech, kteří prošli profesním poradenstvím, 
mentorováním a koučováním na trhu práce.

Publikace zdůrazňuje, aby klienti upřesňovali cíle osobního a od-
borného rozvoje, včetně aktivního přístupu k budování jejich 
profesní kariéry. Obsahuje charakteristiku aktivit, které přispívají 
k vyjasňování profesních představ a očekávání klientů na trhu 
práce, a model tvorby profesního portfolia. Na základě vybra-
ných příkladů jsou předkládány návrhy poradenských nástrojů 
k formování profesní kariéry.
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Úvod

Cílem publikace je seznámit s profesním poradenstvím jako s pomáhající po
radenskou činností a poradenskými systémy, charakterizovat povolání, pro
fesi a zaměstnání jako poradenské kategorie, vysvětlit diagnostiku profesního 
poradenství, včetně pracovního a výrobního procesu v organizacích. Učební 
text sleduje profesní poradenství jako poradenskou službu poradců, mentorů 
a koučů. Pomáhající odborníci jsou v roli poskytovatelů poradenské intervence 
klientům v roli uživatelů. Publikace chápe profesní poradenství jako supervizi 
s cílem poskytovat zpětnou vazbu a ovlivňovat život a práci klientů z hlediska 
osobního managementu a celoživotního učení. Posiluje adaptaci klientů na 
vysokoškolský vzdělávací styl, připravenost k přechodu z vysoké školy na trh 
práce, koučuje klíčové kompetence (core skills) a základní dovednosti (basic skills).

Učebnice je rozdělena do třinácti kapitol, v nichž jsou řešeny dílčí otázky 
a problémy profesního poradenství. Snahou je strukturovat jednotlivé části 
teoretických podkapitol kvůli snadnější orientaci. Z důvodu vyšší přehlednosti 
je součástí anotace učebního textu a klíčová slova. Obsah učebnice vychází 
z potřeb seznámit studenty s  vybranými aplikovanými společenskovědními 
disciplínami, zejména s ekonomickou psychologií a sociologií, psychologií 
a sociologií osobnosti, psychologií a sociologií práce a organizace. Z uvedené
ho důvodu je učebnice strukturována jako interdisciplinární základ pro profese 
ekonomů a manažerů. Současně je cílem učebnice přispět k sebepoznání, k roz
voji osobnosti a k možnostem seberealizace. Tvoří přirozená východiska pro 
další disciplíny zaměřené na problematiku trhu práce a politiky zaměstnanosti, 
managementu, personalistiky a marketingu.

Učební text je koncipován tak, aby umožnil získat přehled o problematice 
profesního poradenství na trhu práce. Riziko přístupu však spočívá ve struč
nosti některých částí učebního textu a částečně v některých zjednodušeních. 
Z uvedených důvodů lze proto doporučit za účelem hlubšího poznávání seg
mentu profesního poradenství jako jednoho z typů pracovního poradenství 
studium dalších odborných zdrojů.
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dPředkládaná učebnice Profesní poradenství. Vybrané kapitoly navazuje na mo
nografii Poradenství jako nástroj formování představ adolescentů o studijním oboru na 
vysoké škole (2007). V průběhu dalších let bude předložená učebnice upřesňová
na a doplňována, proto neaspiruje na ucelený a vyčerpávající výklad profesního 
poradenství. Zájemci o další informace týkající se problematiky profesního 
poradenství se odkazují na doporučenou literaturu uvedenou v seznamu na 
konci učebního textu.
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1. Vstup do profesního 
poradenství

Neexistujete proto, abyste na svět udělali dojem. Existujete proto, abyste svůj život 
žili způsobem, který vás udělá šťastnými.

Richard Bach

Paradigma označuje obecně vzor, model a příklad. Ve vědecké sféře však 
znamená pojetí určité disciplíny, které je považováno za vzorové a je sdíleno 
většinou vědců a výzkumníků v určité historické etapě. Paradigma vymezuje, 
co má být zkoumáno, s jakými přístupy a metodami, podle jakých pravidel 
a konvencí. Paradigmata jsou ve vědě dočasná a jejich změna probíhá radikál
ním obratem, podle Thomase Samuela Kuhna tzv. vědeckou revolucí. V oblasti 
profesního poradenství dochází k aktuální změně paradigmatu, protože pro
fesní poradenství se orientuje zejména na koučování a mentorování klíčových 
kompetencí a základních dovedností potřebných v profesní kariéře.

1.1 Profesní poradenství jako typ 
pracovního poradenství

Vytváření odborných poradenských služeb a jejich institucí, které mají uspoko
jovat potřebu klientů poradit se o řešení složitých situací a životně důležitých 
problémů, se stává na určitém stupni materiálního a technického vývoje spo
lečnosti objektivní nutností. Z uvedeného důvodu je potřeba definovat pojem 
poradenství jako metodu poradenské práce s klientem a zavádět do poradenské 
práce odborné přístupy. Poradenství lze definovat jednak ve smyslu vedení 
klienta (guidance) a jednak ve smyslu konzultování s klientem (counselling). Pora
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denství ve smyslu guidance má osvětový a výchovný charakter s poskytováním 
informací a dalších výstupů s cílem, aby klient dokázal samostatně řešit situaci. 
Vedení klientů se realizuje jako předávání poznatků ve formě přednášky, in
struktáže a odpovědi na dotazy, včetně edukace. Poradenství ve smyslu guidance 
nelze chápat jako generický pojem s řadou významových vztahů, přičemž 
jedním z nich je poradenství ve smyslu counselling. Poradenství ve smyslu coun-
selling představuje konzultaci pro klienta a odbornou radu s cílem vést klienta 
k hlubšímu vhledu do problému, jeho příčin a možnosti řešení. Poradenství 
ve smyslu counselling má interaktivní a prožitkový charakter a předpokládá 
vzájemnou komunikaci mezi klientem a poradcem, individuální diagnostiku 
a poradenskou intervenci.

V rámci poradenství existuje specifický typ poradenství, kterým je pracov-
ní poradenství. Terénním charakterem je pracovní poradenství poradenskou 
prací s přidanou hodnotou klientovi oproti pracovním agenturám. Pracovní 
poradenství při dodržování terénního charakteru poradenské práce představuje 
svébytný a oprávněný prostředek na cestě k vyšší legální zaměstnanosti. Vyš
ší legální zaměstnanost omezuje pracovní příležitosti na černém trhu práce. 
Specifickým typem pracovního poradenství je profesní poradenství (vocational 
guidance). V teoretické a hypotetické rovině zůstává další jeho vývojová etapa, 
která popisuje působnost klienta. V uvedeném smyslu působí ve Spojených stá
tech amerických (USA), kde lze za příklad vocational guidance považovat diagnos
tickopřípadové projekty diagnostic quizzes a reallife case od Lloydové. Lloydová 
strukturuje střet rolových očekávání klienta s realitou pracovního prostředí: 
Hledám nové místo, které lépe uspokojuje moje hlubší zájmy; diagnózou je: 
Hodnotová krize následkem profesní krize; rozhodnutí s pomocí poradce: 
Přechod do jiného zaměstnání, které je méně zaměřeno na zisk a více na lidský 
faktor/sociálně a na situaci, která se skutečně stane: Klient přechází ze ziskové 
organizace do neziskové organizace. V realitě pracovního prostředí uvedeným 
způsobem nepůsobí v Evropské unii (EU) s narůstající nezaměstnaností pře
svědčivě. Systémový pohled napovídá, že je zde naznačena jedna z možných 
cest vývoje profesního poradenství.

Koncept profesního poradenství není v české poradenské terminologii 
jednoznačně vymezený. Profesní poradenství lze chápat jako typ pracovní
ho poradenství, které se zabývá hledáním pracovních příležitostí z hlediska 
uplatnění kvalifikací a kompetencí klientů podle aktuální situace na trhu práce. 
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Profesní poradenství se zabývá profesní kariérou klientů se zřetelem k udr
žení pracovního místa a volbou vzdělávání se zřetelem k rozvoji pracovních 
zkušeností a sociálních kompetencí. V konceptu profesního poradenství exis
tuje specifický typ pracovního poradenství, kterým je profesní poradenství 
pro ekonomy. Profesní poradenství pro ekonomy lze chápat poměrně široce. 
Z daného hlediska lze předpokládat, že zde existují obsahově dílčí a specific
ky orientované poradenské služby a poradenské činnosti se specifickými cíli 
a poradenskými prostředky. Rámec profesního poradenství pro ekonomy lze 
vymezit jako souhrn podpůrných poradenských prostředků, s jejichž pomocí 
ekonomové rozvíjejí své osobní zdroje tak, aby byli schopni stanovit, upra
vit, změnit a uskutečnit osobní profesní cíle v krátkodobém, střednědobém 
a dlouhodobém časovém horizontu. Do rámce profesního poradenství pro 
ekonomy lze jako součást zařadit pojmy personální činnosti a poradenské 
služby. Personální činnosti v profesním poradenství pro ekonomy jsou akti
vity směřující k poznávání osobního potenciálu a k rozvoji sociálních kom
petencí ekonoma. Poradenské služby v profesním poradenství pro ekonomy 
jsou činnosti směřující k aktivnímu a samostatnému profesnímu rozhodování 
ekonoma při hledání a volbě optimálního pracovního uplatnění. Personální 
činnosti a poradenské služby lze chápat jako východisko k hledání optimálního 
uplatnění na trhu práce. Profesní poradenství pro ekonomy se zabývá rozvo
jem schopností ekonoma rozhodovat se o povolání, hledat pracovní uplatnění 
a rozvíjet sociální kompetence v souladu s profesním očekáváním. Z hlediska 
profesního očekávání označujeme poradenské služby, jejichž cílem je vzdělávat 
ekonomy o povolání, profesi a zaměstnání.

1.2 Profesní poradenství jako 
pomáhající poradenská práce

Pomáhající poradenská práce s klientem v profesním poradenství spočívá ve 
výchově a vzdělávání klienta k povolání, což je dlouhodobý proces formo
vání profesní kariéry. Formování profesní kariéry v pojetí profesního vývo
je probíhá v rámci všeobecné výchovy a vzdělávání k povolání. Pomáhající 
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poradenská práce s klienty řeší jejich životní situace v profesní kariéře jako 
sociální problémy. Pomáhající poradenská práce při výběru povolání spočívá 
v dlouhodobém formování profesní orientace klienta. Ukazuje klientovi, jak 
pracovat s informacemi o sobě samém a poznávat vlastní osobnostní typ, jak 
získávat informace o světě práce a jak spojovat informace o sobě samém s infor
macemi o světě práce. Poradenská práce v profesním poradenství jako odborná 
pomoc a činnost se vykonává ve sféře práce, povolání, profese a zaměstnání. 
Pomáhající poradenská práce s klientem v profesním poradenství je interdis
ciplinárním oborem psychologie, sociologie, pedagogiky, andragogiky, řízení 
lidských zdrojů, mentorování a koučování. Výsledkem je profesní orientace 
klienta, která je formována jeho dlouhodobým profesním doprovázením ve 
vzdělávání a volbě povolání. Profesní poradenství je osobnější a osobnostně 
akceptované, uskutečňované poradci, mentory a kouči a pomáhá klientovi řešit 
intrapersonální překážky v uskutečňování optimální volby povolání. Poradci, 
mentoři a koučové při řešení životních situací klientů v profesní kariéře jako 
sociálních problémů symbioticky spojují filozofická východiska s praktickými 
konsekvencemi profesního poradenství. Cílem pomáhající poradenské práce 
v profesním poradenství je předcházet sociálním problémům klientů, které 
v jejich profesní kariéře vznikají.

1.3 Paradigmata 
profesněporadenské práce

Jedním z nástrojů k pochopení sociálních problémů v profesní kariéře je kon-
cept malých paradigmat, s jehož pomocí lze definovat paradigmatické mo
dely profesněporadenské práce s klienty. Z hlediska paradigmatických modelů 
lze předpokládat, že životní situace klientů v profesní kariéře jsou složitější než 
jejich jiné životní situace. Vstup na trh práce je mezi klienty často doprová
zen sociálními problémy, které narušují jejich životní rovnováhu. Z hlediska 
narušení životní rovnováhy je předmětem profesněporadenské práce s klienty 
poradenská intervence do jejich problémové situace poradcem a uplatnění po
radenských přístupů, které se podílejí na řešení sociálního problému profesní 
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kariéry. Lze konstatovat, že reflexe problémových životních situací klientů 
v profesní kariéře a metodických konceptů poradenských přístupů je předpo
kladem k uplatnění adekvátního způsobu poradenské intervence. Z hlediska 
adekvátního způsobu lze v poradenské intervenci doporučit k řešení sociál ních 
problémů klientů v profesní kariéře uplatňovat specifické metodické koncepty 
poradenských přístupů. Zde jsou sociálními aktéry klienti v roli uživatelů a po
radci, mentoři a koučové v roli poskytovatelů poradenských služeb. Doporuče
ní lze zdůvodnit řešením sociálních problémů v profesních kariérách klient ů 
v poradenské intervenci specifickými metodickými koncepty poradenských 
přístupů. Specifické metodické koncepty poradenských přístupů lze chápat jako 
specifické metody, které rozvíjejí metodiku poradenské intervence a analyzují 
způsoby profesněporadenské práce s klienty. Lze je chápat jako praktické teorie 
a metody, které navrhují pro poradce, mentory a kouče zlepšení k uplatnění 
specifických zkušeností a nových znalostí v profesněporadenské práci s klien
ty. V současnosti lze české profesněporadenské práci doporučit zdůrazňovat 
komunikaci jako prostředek k vyjasnění identity profesněporadenské práce 
s klien ty. Hledání identity české profesněporadenské práce s klienty lze vysvět
lit pomocí tří konceptů malých paradigmat. Otázkou zůstává, zda se prosadí 
pouze jeden z konceptů profesněporadenské práce v původní podobě, nebo 
zda lze obsah teoretických hranic profesněporadenské práce s klienty pochopit 
a identifikovat v trojím pojetí. Trojí pojetí profesněporadenské práce s klienty 
vychází ze tří různých poradenských přístupů, které se liší teoretickými výcho
disky a praktickými aspekty. Jejich vymezení na základě malých paradigmat je 
zajímavé s ohledem na budoucí vývoj české profesněporadenské práce s klien
ty. Malá paradigmata a trojí pojetí profesněporadenské práce s klien ty mají 
charakter obecných teorií profesněporadenské práce jako praktické pomáhající 
činnosti. Důvodem je skutečnost, že se zaměřují na politické, ekonomické 
a sociální struktury společnosti.

Reflexivněterapeutické paradigma chápe profesněporadenskou práci 
s klienty jako empatickou práci. Zastánci uvedeného paradigmatu spatřují cíl 
profesněporadenské práce s klienty ve snaze zajistit jim psychosociální pohodu. 
Prostředkem k zajištění psychosociální pohody klienta je podpora a usnadňo
vání jeho osobního a sociálního rozvoje, včetně sebeuskutečňování. Principiál
ně je kladen důraz na komunikaci ve vztahu klient – poradce, mentor, kouč. 
Důraz vychází z faktu, že vzájemná komunikace mezi klientem a poradcem 
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je tvůrčí proces, který ovlivňuje oba sociální aktéry. Vzájemné ovlivňování je 
chápáno jako žádoucí a obohacující, protože sociální interakce s poradcem, 
mentorem a koučem modifikuje myšlenky klientů a dává jim možnost ovliv
ňovat poskytovatele. Vzájemným ovlivňováním se profesněporadenská práce 
uskutečňuje jako reflexivní proces. Prostřednictvím reflexe a komunikace mo
hou klienti získávat kontrolu nad vlastními pocity a způsobem svého života. 
Příkladem reflexivněterapeutického pojetí profesněporadenské práce s klienty 
je rogersovská humanistická koncepce. Profesní výbava poradce, mentora 
a kouče se opírá o psychologické znalosti a empatii, protože důraz na komuni
kaci a vztah s klientem patří k základním premisám profesněporadenské práce.

Socialisticko-kolektivistické paradigma chápe a vymezuje profesně
poradenskou práci s klientem jako jeden z nástrojů reformy společenského 
prostředí. Podporou společenské kooperace a solidarity pomůže klientům 
ovlivňovat volbu povolání a profesní kariéry. Z důvodu ovlivňování volby 
povolání a profesní kariéry se profesněporadenská práce zaměřuje na posilování 
(empowerment) vědomí klientů, aby se autenticky podíleli ve společnosti na 
tvorbě a změnách institucí profesního poradenství. V rámci socialistickoko
lektivistického paradigmatu lze hovořit o elitách, které akumulují a obnovují 
společenskou moc a zdroje ve vlastní prospěch. Profesněporadenská práce se 
pak snaží o formování společnosti na rovnostářských principech. Aby se osobní 
a sociální rozvoj klienta mohl uskutečnit, musí dojít k zásadní společenské 
změně. Dochází tak k paradoxu způsobujícímu, že klienti, kteří by měli mít 
největší užitek z profesněporadenské práce, jsou jejím působením ve skuteč
nosti omezováni. Příkladem socialistickokolektivistického pojetí profesněpo
radenské práce jsou marxistické a radikální koncepty. Vzdělanostní výbava 
poradce, mentora a kouče se v duchu socialistickokolektivistické tradice opírá 
o zkušenosti z politologie, sociální filozofie a sociologie.

Individualisticko-reformistické paradigma chápe a vymezuje profesně
poradenskou práci s klienty jako pracovněprávní službu. Individualistickorefor
mistické pojetí profesněporadenské práce vychází vstříc individuálním potřebám 
klientů a současně usiluje o zlepšení systému profesního poradenství. V daném 
pojetí jde zejména o pomoc klientům poskytováním informací, kvalifikovanou 
profesněporadenskou prací a zpřístupněním zdrojů a mediací. Z uvedeného 
vyplývá snaha o změnu společnosti a institucí profesního poradenství, aby lépe 
odpovídaly potřebám klientů jako potenciálním uživatelům. Zdůrazňuje se 

+
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podpora osobního a sociálního uskutečňování klientů prostřednictvím jejich 
osobního růstu. V profesněporadenské práci s klienty se však zastánci individua
listickoreformistického přístupu zaměřují jen na malé změny, které nevedou 
bezprostředně k významnější společenské změně. Za příklad individualisticko
reformistického druhu profesněporadenské práce lze považovat úkolově orien
tovaný přístup profesněporadenské práce. Teoretické zázemí poradci, mentoři 
a koučové pro individualistickoreformistické pojetí profesněporadenské práce 
nacházejí ve vyvážené míře znalostí z psychologie, sociologie a pracovního 
práva.

Každé z paradigmat a přístupů k profesněporadenské práci s klienty reflek
tuje její identitu vlastním způsobem. Představitelé krajních pozic v uvedených 
paradigmatech a trojím pojetí profesněporadenské práce jsou k sobě kritičtí. 
Přesto lze hledat v uvedených konceptech podobnosti. Profesněporadenská 
práce v konceptu individualistickoreformistického paradigmatu je chápána 
a vymezována jako pracovněprávní služba klientům. Reflexivněterapeutický 
přístup se více soustředí na empatickou poradenskou činnost s klienty než na 
reformu institucí profesního poradenství ve společnosti. Koncepty profesněpo
radenské práce s klienty obsahují aspekty jiných konceptů a stoupenci jednoho 
pohledu oceňují význam části jiného paradigmatu. Řada poradců, mentorů 
a koučů přesto přijímá reformní koncept a akceptuje profesněporadenskou 
činnost v sociální interakci s klienty, ačkoliv cílem reformního konceptu není 
restrukturalizace institucí profesního poradenství.
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2. Systém a organizace 
profesního 
poradenství

Ani nejprodávanější mapa světa vás nikam nedovede, 
když nevíte, kde se právě nacházíte.

Zig Ziglar

Poradenské služby vyjadřují spojení dvou skutečností. První skutečností je 
fakt, že poradenská intervence se v praxi zřídka odehrává bez přispění po
radenství jako pomáhající profese. Druhou skutečností je fakt, že profesní 
poradenství má svým propojením s jinými společenskovědními obory vlastní 
specifickou doménu a osobité cíle. Souvislost mezi propojením pomáhajících 
profesí a specifičností profesního poradenství je pro tento obor a organizaci 
jeho poradenských aktivit podstatná.

2.1 Organizace systému 
profesního poradenství

Jaký je současný systém profesního poradenství pro klienty v České republi
ce a jak je organizován? Z hlediska současné profesněporadenské práce není 
v České republice organizace profesního poradenství pro klienty vytvořena tak, 
aby klientům poskytovala ucelené poradenské služby. Z uvedeného vyplývá, 
že organizace profesního poradenství pro klienty lze chápat jako rozvětvený 
organismus se samostatnými segmenty poradenských služeb. Jaké segmenty 
poradenských služeb patří do rozvětveného organismu profesního poradenství 
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pro klienty? S odvoláním na smlouvu o spolupráci mezi MPSV ČR reprezen
tovaném Správou služeb zaměstnanosti (SSZ) a MŠMT ČR z 1. dubna 1997 
lze hledat segmenty poradenských služeb pro klienty v resortech MPSV ČR 
a MŠMT ČR, včetně mezinárodní spolupráce.

Do kompetence resortu MPSV ČR lze zařadit následující segmenty po
radenských služeb:

1. Poradenství informačněporadenských středisek (IPS) úřadů práce (ÚP) pro 
volbu povolání se zaměřením na informace o nabídce studijních programů 
a studijních oborů vysokých škol s testováním předpokladů pro studium 
zvoleného oboru a výkon povolání.

2. Poradenství poradenských odborů ÚP pro specifické kohorty klientů se 
změněnou pracovní schopností a ztíženou sociální situací zaměřené na 
volbu povolání.

3. Poradenství poradenských odborů ÚP pro potenciální zaměstnavatele se 
zaměřením na zprostředkování odborných praxí a volných pracovních míst 
pro klienty.

4. Poradenství regionálních a informačních center (RPIC) a podnikatelských 
inovačních center (BIC) pro potenciální soukromé podnikatele na financo
vání podnikatelských záměrů a zakládání živností klientů.

Do kompetence resortu MŠMT ČR lze zařadit následující segmenty po
radenských služeb:

1. Výchovné poradenství na středních školách v České republice zaměřené na 
informování o nabídce a obsahu studijních oborů vysokých škol a pomoc 
při vyplňování přihlášek na vysoké školy.

2. Poradenství studijních oddělení fakult vysokých škol v České republice 
zaměřené na informace k výběru studijního oboru a přijímací řízení.

3. Poradenství akademických poradenských center (AIC) řízených Nadací 
Jana Husa v Brně o vysokoškolském studiu v zahraničí (studium jazyko
vých programů Test of English as a Foreign Language – TOEFL, Graduate 
Record Examination – GRE, Scholastic Assessment Test – SAT, Graduate 
Management Admission Test – GMAT, Diplôme approfondi de langue 
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francoise – DALF a Zentrale Oberstufenprüfung), prázdninových brigá
dách a stážích.

4. Poradenství Střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělávání při Centru 
pro studium vysokého školství (CSVŠ) v Praze k uznání platnosti dokladů 
(vysvědčení, diplomy, certifikáty) o vzdělání na středních a vysokých ško
lách a studijních oborech absolvovaných v České republice i v zahraničí.

Do mezinárodní spolupráce poradenských služeb lze zařadit mezinárodní 
projekty, mezinárodní programy a mezinárodní sítě:

 � K mezinárodním projektům patří projekt Certifikace s akčním progra
mem Transfer k srovnávání a výměně vzdělávacích programů, zajišťovaný 
Inter national Education Society a projekt Eurodesk s informační služ
bou o výměnných programech Evropské unie, zajišťovaný MŠMT ČR.

 � K mezinárodním programům patří program Leonardo da Vinci s pro
jekty, stážemi, výměnami a pilotními projekty, zajišťovaný Národním 
vzdělávacím fondem (NVF) a program Aktion s letními kurzy německého 
jazyka, studentskými exkurzemi a odbornými školami různých disciplín, 
zajišťovaný jednatelstvím Aktion a Kanceláří pro výměnné programy se 
zeměmi střední a východní Evropy.

 � K mezinárodním sítím patří Národní informační středisko pro pora-
denství (Euroguidance) podporující evropskou dimenzi systému profes
ního poradenství, mezinárodní síť European Network of Information 
Centres (ENIC) se zaměřením na uznání dokladů všeobecného a vysoko
školského vzdělání pod patronací Rady Evropy, mezinárodní síť National 
Academic Recognition Information Centres (NARIC) se zaměřením 
na uznávání dokladů o odborné přípravě na středních, vyšších odborných 
a vysokých školách a Evropské služby zaměstnanosti (EURES) posky
tující informační aktivity europoradců (euroadvisers) s cílem zvýšit trans
parentnost evropského trhu práce.

Jakým směrem by se měl systém poradenských služeb pro klienty v České 
republice ubírat? V zemích Evropské unie je věnována pozornost poradců 
v poradenských službách přípravnému období klientů před vstupem na vy
sokou školu (stage pre-entry). V daném pojetí lze stage pre-entry chápat jako pří


