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Gymnázium Havlíčkův Brod 
 
Gymnázium Havlíčkův Brod je všeobecně vzdělávací a zároveň vnitřně diferencovaná škola, 
která žáka připravuje především pro budoucí studium na vysokých školách všech typů (viz. 
úspěšnost našich absolventů při přijímání na VŠ). 
 
Gymnázium Havlíčkův Brod si klade za cíl všestranně a harmonicky rozvíjet osobnost mladého 
člověka. Učitelé svým přístupem k žákovi zohledňují provázanost výchovné a vzdělávací složky 
a usilují o propojení školy s realitou každodenního života. Zvláštní důraz je kladen na důležitost 
vědeckého poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, 
formování intelektuálního a mravního rozvoje, přípravu na tvořivou práci a budoucí profesi. Škola 
dále poskytuje i výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a ekologickou, v případě zájmu je 
schopna též nabídnout výchovu náboženskou. 
 
Škola nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Škola se při teoretickém vyučování, v 
souladu s učebním plánem, dělí na třídy a skupiny (ve školním roce 2014/2015 16 kmenových 
tříd - 10 tříd osmiletého studia, 6 tříd čtyřletého studia). 
 
Studium na naší škole je organizováno jako denní studium. Vyučovacím jazykem je jazyk 
český. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. 
 
Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcvikové kurzy a sportovně turistické kurzy v rozsahu 
stanoveném učebními plány (nižší stupeň osmiletého studia - prima až kvarta, vyšší stupeň 
osmiletého studia - kvinta až oktáva a čtyřleté studium). V souladu s učebním plánem jsou 
zařazovány do výuky i další organizační formy: přednášky, divadelní a filmová představení, 
exkurze, kurzy, zájezdy, výměnné pobyty v zahraničí, výlety atd. 
Výchova a vzdělávání nad rámec povinného vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich 
osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. 
 
Absolvent je připraven ke studiu: 
- na vysokých školách všech typů 
- na vyšších odborných školách 
- k nástavbovému studiu na ostatních středních školách.  
 
Profil absolventa: 
Absolvent GHB je schopen samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné 
ve dvou cizích jazycích, dokáže pracovat s odbornou literaturou a informacemi včetně nezbytných 
dovedností z oblasti výpočetní techniky. Je zodpovědný jak v osobním tak i v občanském 
(veřejném) životě a má vřelý vztah k Evropě i své vlasti. 
Na evropském trhu práce je schopen nastoupit do zaměstnání v bankovnictví, pojišťovnictví, 
administrativě, cestovním ruchu, sociální a kulturní oblasti. Nezanedbatelnou výhodou je jeho 
flexibilita při kvalitativních změnách poptávky na trhu práce a zapracování se v různých oborech. 
Absolvent školy má též předpoklady pro kvalitní práci v zastupitelských sborech. 

 

 

 

  

http://www.ghb.cz/view.php?cisloclanku=2014100007
http://www.ghb.cz/view.php?cisloclanku=2014100007
http://www.ghb.cz/view.php?cisloclanku=2014050006
http://www.ghb.cz/download.php?soubor=146
http://www.ghb.cz/download.php?soubor=147
http://www.ghb.cz/download.php?soubor=147


Stránka 5 z 33 
 

Účel projektu 

Účelem tohoto projektu je rozvoj kariérového poradenství žáků Gymnázia Havlíčkův Brod (dále 
jen GHB). Pomocí nastavených cílů, klíčových aktivit a výstupů projektu podpoříme rozvoj a 
zavedení nových metod kariérového poradenství, orientaci žáků ve své profesní a odborné 
zaměřenosti, prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání a volbu budoucí profesní 
profilace. Projekt se významně zaměřuje i na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 
(podílejících se na KP u žáků) jak na úrovni jejich podpory vhodnými nástroji KP, tak vzděláváním 
a poradenstvím. Díky projektu bude nastaven systém kariérového poradenství na GHB pro další 
žáky. Ověřené metody a postupy budou dále využívány pro kariérové poradenství žáků GHB. 

Hlavní cíle projektu 

- rozvoj kariérového poradenství se zaměřením na určení základní profesní a odborné 
zaměřenosti žáků - výběr odborných seminářů žáků (tyto semináře mají žáci zařazeny ve 
výuce ve třetím ročníku, resp. v septimě) 

- rozvoj kariérového poradenství spojený s volbou budoucího studia a povolání (pro žáky 
končící studium gymnázia, kteří se rozhodují o své budoucí profesní dráze) 

- vytvoření kvalitního a odborného týmu pedagogů pro realizaci kariérového poradenství 
- nastavení komplexního systému kariérového poradenství na GHB 

 
Vychází z realizace všech navržených aktivit projektu. Globální výhodou pro všechny cílové 
skupiny bude řešení jejich potřeb uvedených v popisu cílové skupiny. Přínosem pro žáky je 
pomoc při ujasnění si vlastní identity a nastavení životních cílů. Velkým životním mezníkem a 
problémem, což tento projekt napomáhá řešit, je rozhodování při volbě dalšího studia ve vyšším 
školství, základní profesní profilace a volba oboru dalšího studia. Tato správná volba může být 
zároveň prevencí před nesprávným začleněním jedince do společnosti, před nesouladem zájmů 
žáka s jeho profesním zařazením, před studijními problémy a následně nežádoucími dopady a 
před možnou budoucí nezaměstnaností.  
Nesprávně zvolené povolání s sebou do budoucna přináší vícenáklady pro společnost, spojené 
s dovzděláváním a rekvalifikací jedince na jinou, pro něho vhodnější, profesi. Přínosem je 
možnost (prostřednictvím systému moderních metod) komplexního rozboru osobnostní struktury 
žáka a návazných metod kariérového poradenství orientovat žáka na profesní dráhu v souladu s 
jeho osobnostními předpoklady a nabídkou trhu práce. Vhodné načasování klíčových aktivit u 
žáků napomůže k uvědomění si důležitosti nadcházející volby, tj. volby dalšího studia a oboru. 
Výchovným poradcům, kteří mají v pracovní náplni poradenství pro volbu povolání, projekt 
přinese možnost seznámit se a využít nové metody v práci se žáky v oblasti volby budoucího 
povolání. Prostřednictvím kvalitního a moderního poradenského nástroje, kterým počítačová 
pracovní a profesní diagnostika bezesporu je, si mohou učitelé vždy aktuálně ověřit připravenost 
žáků na budoucí studium, soulad jejich představ s reálnými možnostmi a opakovaně si ověřovat 
případný posun v jejich vývoji a vnímání reality související s výběrem školy a následným 
uplatněním v praxi. 
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Klíčové aktivity projektu 

KA 01 Kariérové poradenství - školení pedagogických pracovníků 
KA 02 Kariérové poradenství - základní orientace v profesním a odborném zaměření 
KA 03 Kariérové poradenství - volba budoucí odborné profilace 
KA 04 Kariérové poradenství - individuální konzultace 
KA 05 Kariérové poradenství - evaluace projektu 

Popis klíčových aktivit 

KA 01 Kariérové poradenství - školení pedagogických pracovníků 

Účelem této aktivity je proškolení pedagogických pracovníků GHB, kteří mají ve své činnosti KP 
jako hlavní či vedlejší náplni práce. Školení bude zaměřeno na práci se systémem COMDI, 
intepretaci výstupů profesní diagnostiky, práci s těmito výstupy a on-line práce se žákem, při 
rozboru výsledků testování. 

KA 02 Kariérové poradenství - základní orientace v profesním a odborném zaměření 

Účelem této aktivity je pomocí vhodných metod kariérového poradenství pomoci žákům GHB v 
jejich základní orientaci ve svém profesní a odborné zaměření. Poradenství v této klíčové aktivitě 
je zaměřeno na volbu odborných seminářů, které žáci mají zařazené do studia ve třetím ročníku 
(resp. v septimě).  

Aktivita se skládá z následujících činností: 

- úvodní seznámení s realizací kariérového poradenství 

- odborná přednáška s diskusí na téma kariérové poradenství 

- testování pracovní diagnostikou COMDI, modulem G1 

- intepretace výstupů pracovní diagnostiky 

KA 03 Kariérové poradenství - volba budoucí odborné profilace 

Účelem této aktivity je volba budoucího povolání a studia u žáků končících studium na gymnáziu. 
S ohledem na všeobecné zaměření gymnázia se předpokládá, že většina žáků bude dále 
studovat vysokou školu, a proto je tato klíčová aktivita zaměřena především na volbu vhodného 
oboru. Zároveň je volba vždy ve vazbě na další uplatnění na trhu práce po dokončení studia VŠ. 

Aktivita se skládá z následujících činností: 

- úvodní seznámení s realizací kariérového poradenství 

- přednáška a diskuse o trhu práce, poptávaných oborech 

- požadavky na studenty VŠ, uplatnitelnost absolventů, možnosti studia v ČR 

- testování pracovní diagnostikou COMDI, modulem G 

- intepretace výstupů pracovní diagnostiky 

KA 04 Kariérové poradenství - individuální konzultace 

Tato klíčová navazuje na dvě předchozí klíčové aktivity. Je určena pro ty žáky, kteří chtějí 
konzultovat výsledky pracovní diagnostiky a doporučení individuálně. Individuální poradenství je 
poskytováno v souladu s principy poradenské práce, ověřenými a praktikovanými žadatelem v 
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rámci psychologického, sociálního a kariérového poradenství (princip individuality, diskrétnosti, 
komunikace a profesionality).  

V rámci aktivity dochází k detailnímu rozboru konkrétního výstupu pracovní diagnostiky daného 
žáka s odborným poradcem (výchovný poradce, třídní učitel – odborník, který je proškolený 
v práci s výsledky pracovní diagnostiky). Individuální konzultace se může účastnit zákonný 
zástupce žáka, či další jeho důvěrník. Součástí rozboru je podrobná intepretace významu 
jednotlivých faktorů výsledného hodnocení, jejich zdůvodnění ve vztahu k doporučovaným 
seminářům či oborům. Poradce pak se žákem rozebírá jeho představy a nastavují případně 
individuální plán rozvoje žáka na gymnáziu, s ohledem na jeho cíle v profesním životě. 

KA 05 Kariérové poradenství - evaluace projektu 

Účelem aktivity je kvantitavní a kvalitativní evaluace projektu a zpětnovazební šetření pro získání 
podkladů k sestavení metodiky obsahující postupy a metody realizace kariérového poradenství 
na GHB. 

Aktivita se skládá z následujících činností: 

- zpětnovazební šetření u žáků – účastníků projektu 

- zhodnocení metod a postupů využitých při realizaci projektu 

- sestavení „Metodiky realizace KP na GHB“ 
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COMDI - pracovní a profesní diagnostika jako hlavní 

nástroj pro dosažení cílů projektu  
 

 počítačový program, který zjišťuje nejen zájmy žáka, ale i jeho schopnosti, dovednosti, 
profesní a studijní předpoklady 

 výstupem je komplexní popis osobnosti žáka 

 profesní šetření má vysokou míru objektivity, jedinec není ovlivňován osobností hodnotitele 

 jednoduchá obsluha programu a rychlost šetření 

 forma šetření je pro rodiče časově a finančně efektivnější než klasické psychologické šetření 
(v projektu profesní diagnostika poskytována bezplatně) 

 výstupy je možno použít pro další odbornou konzultaci s odborným poradcem nebo 
s pracovníkem školy (zaměřený na kariérové poradenství - výchovný poradce)  

 ochrana dat klienta v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Produkt COMDI je zařazen jako poradenský program MPSV ČR pod názvem 
„Pracovní diagnostika COMDI“  

s pověřením pro implementaci pod č.j. 2005/58125-42 
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Modul G1 – volba odborných seminářů 
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Modul G – volba dalšího studia a profesních oborů 
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Přínos realizace projektu 

Přínosem pro žáky byly zejména první kroky v sebepoznání prostřednictvím ujasnění si vlastní 
identity, zjištění a uvědomění si osobních limitů a pomoc odborných poradců při nastavování jejich 
životních cílů. Rozhodování o odborných seminářích, budoucím oboru studia na VŠ, volba oboru 
pro následném povolání a uplatnění se na trhu práce představuje pro žáky gymnázia velký životní 
krok.  
Účinná pomoc při této volbě vede k její uváženosti a může zároveň znamenat i důležitý krok 
směrem k prevenci před problémovým začleněním jedince do společnosti. Nesoulad zájmů žáka 
s jeho profesním zařazením a z toho často vyplývající studijní problémy následně vedou k 
nežádoucím dopadům, například k možné budoucí nezaměstnanosti.  
Nesprávně zvolené povolání s sebou do budoucna obvykle přináší vyšší náklady pro společnost 
spojené s dovzděláváním a rekvalifikací jedince na jinou, pro něho vhodnější profesi a pro člověka 
samotného většinou jisté znevýhodnění na trhu práce. 

Přínos pro žáky   

Práce s testy COMDI 

Hlavní klíčovou aktivitou celého projektu bylo testování prostřednictvím profesní a pracovní 
diagnostiky COMDI, které probíhalo v počítačové učebna naší školy. Tato metoda je, na rozdíl 
od podobných psychodiagnostických testů ekonomičtější, pro žáky zábavnější a zároveň rychlá 
a objektivní.  
 
Na základě zkušeností s realizací projektu můžeme konstatovat, že testovaní žáci mají většinou 
potřebu zvládnout testy co nejlépe, odškrtnout v časovém limitu co největší množství odpovědí, 
co nejrychleji a správně si poradit s tvořivými úkoly. Pocit, že ten nejrychlejší je i nejlepší však je 
zcela mylně zakořeněnou představou. Pravdou zůstává, že testování představuje pro žáky velkou 
psychickou zátěž, ale v celkovém výsledku testy odhalí velké množství užitečných informací, 
které by během krátkého testu nemohly být o žákovi zjištěny (např. schopnost se dlouhodobě 
soustředit, osobnostní rysy, schopnosti, apod.). Jednotlivé položky ve výsledcích testů tak při 
podrobném rozboru utvoří zcela komplexní obraz osobnosti žáka. Testovací prostředí obvykle 
vyvolává zcela přirozenou soutěživost a snahu odpovědět co nejlépe, zvědavost, co bude 
následovat, napětí, jak se úkolem vypořádat a touhu po zlepšení skóre, pokud se v předchozím 
úkolu nedařilo. Prostředí testovacího programu bylo většinou hodnoceno kladně. Hodnocení 
procesu samotného je součástí zpětnovazebního šetření, jehož výsledky jsou uvedeny v této 
metodice. 
 
Právě z uvedených důvodů se práce s testy většině žáků líbila, připadaly jim zajímavé a 
spokojenost projevovali svými reakcemi nejen během testování, ale i v diskuzích a při vyplňování 
zpětnovazebních dotazníků a to i přesto, že jim připadaly časově náročné. Každý z žáků 
přistupoval k testům jinak, někdo je bral jako velkou výzvu, někdo jako povinnost a každému 
z nich se líbila jiná oblast - někdo preferoval náročné vědomostní otázky, jiný si s chutí otestoval 
své reakce či paměť, dalšímu vyhovovaly osobnostní otázky. 

Zájem žáka a profesní orientace  

V rámci kariérového poradenství a poté i během interpretace výsledků se žáci měli možnost 

seznámit s jednotlivými profesními oblastmi, ujasnit si, co zahrnují. Seznámili se i s méně 

obvyklými profesemi. Dověděli se, jaké předpoklady, schopnosti a dovednosti by měli pro výkon 

daného povolání zvládat. Uvědomili si, co která profese zahrnuje a obnáší, jaké jsou požadavky 

na studium a co je třeba k získání odbornosti pro výkon daného povolání. Zvažovali, zda vybraná 

profese koresponduje s jejich zájmy, což je důležitým předpokladem pro budoucí spokojenost 
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v profesním životě. Pro to vše byl vytvořen dostatečný prostor a žáci obdrželi dostatek materiálů 

a podnětů pro další plánování své budoucnosti. 

Také problematika volby odborného semináře byla pro žáky velice zajímavá. Zpravidla se jednalo 

o první seznámení se semináři. Došlo k ujasnění obsahové náplně seminářů a potřebných 

dovedností a znalostí pro volbu toho či onoho semináře. Díky zapojení do klíčové aktivity došlo u 

žáků také k uvědomění si propojení studia odborného semináře a následného uplatnění na VŠ. 

Vědomosti a schopnosti žáka 

Výsledky testů vědomostí ukázaly, na jaké úrovni by měl žák volit další vzdělávání, aby studium 

úspěšně zvládal. Sloužily i ke srovnání s vlastními představami žáků o svých znalostech, 

sebevědomí, nebo naopak nejistotě a neprůbojnosti.  

Výsledky vědomostních testů byly reálným obrazem skutečnosti, jak na tom jedinec v oblasti 

vědomostí v daný okamžik opravdu je. Žáci, kteří dosáhli v testech lepších výsledků, než je jejich 

školní prospěch, byli takto mj. motivováni ke snaze zlepšit se, být úspěšnější, vytyčit si vyšší cíle.  

U některých žáků testy odhalily, že k dosažení dobrých studijních výsledků je potřeba vynaložit 

nepřiměřeně velké úsilí. Proto je vhodné zvážit a přehodnotit své představy o vybrané škole. 

Mnohdy jsou očekávání žáků i rodičů nereálně vysoká. Výsledky testů by mohly případnému 

neúspěchu a studijním problémům na střední škole zamezit. 

Testy schopností byly zaměřené na to, jak se žáci dokážou vypořádávat s novými problémy, jak 

dokážou logicky uvažovat, být pohotoví a správně se rozhodovat. Schopnosti úzce souvisí 

s mírou talentu pro výkon určitého povolání a dají se považovat v celém testu za rozhodující. Žák 

se dozvěděl příklady, jak lze danou dovednost, která je pro vybranou profesi potřebná, cvičit a 

rozvíjet. Kladnou motivací byly pro žáky vyšší výsledky ve výkonových faktorech, které souvisí 

s doporučenou profesí. 

Osobnostní charakteristika žáka 

Výsledky osobnostních testů byly ovlivněny tím, do jaké míry se žáci znají, podle toho se také 

mohly lišit jejich představy od skutečných výsledků.  

Pokud žáci odpovídali na osobnostní otázky pravdivě a bez přikrášlování nebo zastírání, 

dozvěděli se o sobě, jací skutečně jsou, jak silně jsou u nich dané vlastnosti zastoupeny a do jaké 

míry mohou kladně nebo záporně ovlivňovat jejich budoucí profesní dráhu. V opačném případě 

výsledky nemohly přinést pravdivou odpověď. Při individuální konzultaci ale rozhovor se žákem 

většinou odkryl důvody, proč tomu tak bylo, proč se dotyčný chce vidět jinak, a případně sladit 

představy o budoucím povolání s jeho skutečnými osobnostními rysy. 

Žáci měli opět možnost si uvědomit, proč jsou důležité pro výkon daného povolání i jednotlivé 

vlastnosti osobnosti. 

Individuální konzultace 

Velkým přínosem projektu byly pro žáky konzultace s kariérním poradcem, kdy byl uplatněn 

vysoce individuální přístup. Byly konkrétně rozebrány předpoklady a nadání žáka pro jednotlivé 

odborné semináře, profese, další studium na VŠ a jeho očekávání, představy a přání. 

Přes počáteční nezájem žáků o individuální konzultace, se realizace úspěšně rozjela a 

individuální konzultace se mnohdy staly zajímavým vyústěním celého poradenství u konkrétního 

žáka. 
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Nejčastější témata, o nichž se při individuálních konzultacích s žáky hovořilo, byla tato: 

 podrobná obsahová náplň odborného semináře 

 potřebné znalosti a dovednosti pro studium daného semináře 

 vazba studia semináře na volbu VŠ a budoucího povolání 

 charakteristika doporučených profesních oborů ve vazbě na další studium a následný 
nástup pna trh práce 

 konkrétní volba vysoké školy s ohledem na přání žáka 

 možnosti uplatnění na trhu práce 

 zlepšení studijních výsledků či konkrétních výkonových faktorů, zvýšení motivace při 
výběru vysoké školy 

 vysvětlení dosud nejasných pojmů ve výstupu testu, motivace a vyzdvižení výsledků, které 
převyšují průměrné hodnoty 

 nastavení individuálního rozvoje s ohledem na stávající stav znalostí, dovedností  

Možnosti diskutovaných případů: 

 Výsledky testů odpovídaly představám žáka, doporučené obory se shodovaly s jeho 
zájmy. Tato situace nastávala ve větší části případů. Existují tedy dobré předpoklady, že 
žáci již dokáží reálně odhalit svoje schopnosti a dovednosti k výběru odborného semináře, 
či výběru dalšího studia na VŠ a profesního oboru. 

 Žák nebyl dosud rozhodnut, jakou školu či obor si zvolit. Pokud je schopen např. vykonávat 
hodně činností v různých oblastech, většinou se rozhodnul řídit doporučením, bude 
vycházet při volbě budoucího povolání z výsledků testů, inspiruje se obory, o kterých dosud 
nepřemýšlel a jež mu byly navrženy. 

 Navrhovaný obor upřednostní před původně vybraným, neboť bude mít lepší uplatnění na 
trhu práce. 

 Pokud měl žák naprosto nejasné představy o budoucím povolání, testy alespoň naznačily 
jeho možný směr. 

 Výsledky vědomostních testů neodpovídaly školnímu prospěchu v souvislosti s nervozitou, 
nesoustředěností nebo potřebou delšího limitu na splnění některých úkolů. Naopak někdy 
byli pozitivně překvapeni, pokud byl výsledek vědomostních testů lepší než aktuální školní 
výsledky 
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Přínos pro školu a pro pedagogické pracovníky 

Pedagogickým pracovníkům, kteří se na školách věnují  poradenství pro volbu povolání, nabídnul 

projekt možnost využívání kvalitního a moderního poradenského nástroje, kterým je počítačová 

profesní diagnostika. 

Prostřednictvím školení, které pedagogičtí pracovníci absolvovali, získali potřebné dovednosti a 

znalosti k využívání tohoto systému. Osvojili si práci se systémem jako takovým, jsou tedy 

schopni s aplikací plnohodnotně pracovat. Základem školení byla práce s výsledky pracovní 

diagnostiky. Pedagogové absolvovali dva stupně školení a jsou schopni fundovaně interpretovat 

výsledky obou modulů (G1 a G). Kvalitní intepretace je základem pro žákovo pochopení výstupů. 

Tato interpretace je doplněna metodikou pro žáka.  

Veškeré metodické materiály budou i nadále přístupné pro použití v rámci další realizace 

nastaveného systému kariérového poradenství na GHB.  

Pedagogičtí pracovníci získají profesní diagnostikou COMDI objektivní poradenský nástroj pro 

žáky, kteří často věří doporučením počítačového systému více, než dobře míněným radám našich 

učitelů.  

Na základě realizace projektu bude nastaveno zařazení celého systému kariérového poradenství 

do výuky a především jeho správné načasování.  
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Hodnocení realizace projektu 

Jako základ hodnocení nastaveného systému bylo zvoleno zpětnovazební šetření u účastníků – 

žáků. Dále docházelo k pravidelným setkávání členů realizačního týmu s pedagogickými 

pracovníky školy a vedením školy. 

Realizace projektu a nové metody kariérového poradenství byly jednoznačně velkým přínosem 

pro školu a pro žáky. Nesetkali jsme se s vyloženě negativní reakcí. Někteří rodiče, jejichž starší 

děti absolvovali systém kariérového poradenství, již nyní zjišťují, zda se bude moci mladší 

sourozenec účastnit stejného poradenství. 

Kvantifikace projektu 

Délka realizace projektu: 21 měsíců 

Počet zapojených tříd do projektu: 12 

Počet otestovaných žáků modulem G1 (volba seminářů): 180 

Počet otestovaných žáků modulem G (volba dalšího směřování): 330 

Počet realizovaných aktivit: 66 

Počet individuálních konzultací: 49 

Hodnocení projektu a jeho realizace – pedagogičtí pracovníci 

Zapojení pedagogičtí pracovníci uvítali projekt jako pomocný nástroj při profesní volbě. Velkým 

přínosem je, že žáci dostávají poradenské informace od „nezávislého“ systému, ne tedy přímo 

od učitelů. Na základě výsledného hodnocení jsou pak již ochotni o názorech učitelů na jejich 

další volbu diskutovat a přijímat určité argumenty, které by přímo od učitele nebrali vážně. 

Pedagogičtí pracovníci kladně hodnotí komplexnost projektu, v rámci KP mají žáci GHB možnost 

vybírat odborné semináře a pak v dalším ročníku pak na tento výběr navázat při volbě dalšího 

studia a profesního oboru. Tento výběr již reflektuje téměř roční studium zvoleného semináře a 

žák tak už má zpětnou vazbu k poradenství, na základě kterého seminář vybral.  

Pedagogové také projevují spokojenost s rozsahem a zpracováním výsledků testů. Přes 

důvěrnost výstupů, jsou žáci ochotni nad výsledky debatovat jak přímo s interpretem, tak např. 

třídním učitelem.  

Absolvované školení pomohlo pedagogickým pracovníkům proniknout jak do obsluhy systému, 

tak především si osvojit práci s výstupy. Výsledné hodnocení je hodnoceno jako velice přehledné, 

dobře zpracované a vypovídající. Doplněno metodikami a odbornou intepretací je pak pro žáky 

velice srozumitelné a přínosné.  
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Hodnocení projektu a realizace – žáci (výsledky zpětnovazebního šetření) 

Všichni žáci, kteří se zapojili do projektu tak učinili na základě svého dobrovolného rozhodnutí. 

Celkově byly přínosy projektu hodnoceny kladně. Práce s každou třídou byla velice individuální. 

Během přednášek se v různých intenzitách zapojovali do diskuse a přidávali vlastní postřehy 

k problematice kariérového poradenství.  

V úvodní aktivitě byly žáci seznámeni s projektem, jeho přínosy, aktivitami a jejich zapojením. 

V rámci přednášek o kariérovém poradenství se pak kariérní poradce věnoval obecně významu 

kariérového poradenství, co si pod tímto pojmem žáci představují. Vždy byla hodnocena volba 

žáka, která ho přivedla na gymnázium v Havlíčkově Brodě.  

K testu COMDI přistupovali žáci ve většině případů zodpovědně, až na výjimky pracovali 

soustředěně. Pozornost klesala v závislosti na délce testu. Součástí hromadné interpretace 

výsledků testu bylo jeho hodnocení žáky. Velká část testovaných se shodla na tom, že test je 

dlouhý. Na náročnost se názory rozcházely podle úrovně a zaměření testovaných žáků. Některé 

úkoly dělali s nadšením, především ty, které zjišťovaly úroveň krátkodobé paměti, schopnost 

reakce, soustředění a koordinace. Převážná část žáků byla s výsledky spokojena, doporučené 

obory se často shodovaly s jejich profesními zájmy. V několika případech se ukázalo, že se žáci 

přeceňují, nebo naopak podceňují. S výsledky osobnostního testu se hodně testovaných 

ztotožnilo, objevily se však i případy, kdy výsledky byly zcela opačné, než žáci očekávali.  

Nejspokojenější samozřejmě byli ti, kterým se doporučení (ať už odborných seminářů, či 

budoucího studia a profesního oboru) shodovaly s jejich představami a zájmy. 

Pro celkové hodnocení projektu a nastavení dalšího způsobu kariérového poradenství na GHB 

bylo zvoleno zpětnovazební šetření u žáků. První zpětnovazební dotazník žáci vyplňovali před 

jejich prvním testováním (buď modulem G1, či modulem G). 

Druhý stupeň dotazníkového šetření následoval s kratším časovým odstupem po absolvování 

všech klíčových aktivit. Byly zpracovány samostatné hodnotící dotazníky pro účastníky KA02 

(výběr vhodného odborného semináře) a účastníky KA03 (výběr budoucího studia a profesního 

oboru). 
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Výsledky 1. zpětnovazebního šetření 

Počet respondentů: 318 
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ANO, chci vystudovat a pracovat v oboru, který mě baví a
zajímá

ANO, chci mít v budoucnu povolání, které mě uspokojí, a
budu s ním mít dobré uplatnění na trhu práce

ANO, chci vystudovat obor, ve kterém budu vydělávat hodně
peněz

NE, a počítám i s možnou nezaměstnaností

NE, jsem ochotný vystudovat a pracovat v jakémkoliv oboru

NE, je mi to jedno

Je pro Vás výběr budoucího povolání (vysoké školy) důležitý?

142

176

Máte již vybranou vysokou školu, na kterou se 
budete po ukončení GHB hlásit?

ANO NE Nebudu pokračovat ve studiu
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ANO mám již vybranou školu, na kterou se budu hlásit  
(142 odpovědí) 
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PODLE ČEHO JSTE ŠKOLU VYBÍRALI?
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Kdo vám pomáhal školu vybírat?

Školu jsem si vybral/a zcela sám/sama

S výběrem mi pomáhali rodiče

Vybíral/a jsem školu s kamarádem/kamarádkou

Vybíral/a jsem školu s bratrem/sestrou, jiným blízkým člověkem

Vybíral/a jsem školu s pomocí třídního učitele/jiných učitelů/výchovného poradce/školního psychologa/vedení
školy
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Zatím NEVÍM, vůbec jsem o tom ještě nepřemýšlel/a
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Podřídil/a jste rozhodování o výběru vysoké školy 
nedostatku pracovníků v daném oboru?

ANO a zvážil/a jsem tento fakt i při volbě oboru studia na VŠ

ANO, ale při volbě oboru studia na VŠ jsem tento fakt nezvažoval/a

NE, je to pro mne zcela nerozhodující
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NE nemám vybranou školu, na kterou se budu hlásit  
(176 odpovědí) 
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Nezáleží mi na tom, na jakou VŠ půjdu, hlavně že budu mít
vysokoškolský titul

Z jakého důvodu ještě nemáte vybranou VŠ?

2%

80%

4%

9%

1%

5%

1%

20%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nechám výběr VŠ zcela na rodičích aj.
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Vyberu si stejnou školu jako můj
kamarád/kamarádka/bratr/sestra/jiný blízký člověk

Vyberu VŠ podle doporučení z GHB (od třídního
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střediska při Úřadu práce
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Půjdu na VŠ, která bude nejméně náročná, a nebudou na ni
přijímací zkoušky, nebo budou velice jednoduché

Půjdu na VŠ, která se mi bude nejvíce líbit podle toho, jak se
sama prezentuje

Chci vzít v úvahu i výsledky testu pracovní diagnostiky
COMDI

Jakým způsobem si budete VŠ vybírat?
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Výsledky 2. zpětnovazebního šetření – odborné semináře 

Tento dotazník vyplnilo celkem 138 žáků. Odpovědi byly zaznamenány průběžně po skončení 

realizace KA02, minimálně s odstupem 3 týdnů.  

 

 
 

 

 
 

 

 

51

87

Pohlaví

muž žena

0 2

80

53

3
0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

14 15 16 17 18 19 20

Věk žáka

10

91

35

2

Bylo pro vás absolvování testování profesní 
diagnostikou přínosem?

Ano, bylo velkým přínosem Ano, bylo to zajímavé Příliš ne Vůbec ne



Stránka 25 z 33 
 

 

 

 

0

41

68

29

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ano, zcela jsem změnil původní rozhodnutí

Ano, ujasnil jsem si nerozhodné možnosti

Ano, potvrdil jsem si správnost svého
rozhodnutí

Ne, nemělo to vliv na mé rozhodnutí

Mělo absolvování aktivit projektu vliv na vaše 
rozhodování?

30

102

4

2

Byly pro vás všechny otázky v dílčích testech 
srozumitelné?

Ano Spíše ano Spíše ne Některé ne

9
44

80

5

Znal/a jste obsah jednotlivých seminářů před 
absolvováním aktivit projektu?

Ano, všechny semináře jsem podrobně znal/a

Pouze ty semináře, o které jsem se zajímal/a

Příliš ne

Vůbec ne



Stránka 26 z 33 
 

 

 

 

28

66

37

7

Dostal/a jste při realizaci projektu dostatek 
informací ke všem seminářům?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

10%

52%

31%

70%

2%

25%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Otázky a zadání bylo jednoduché

Test byl příliš dlouhý

Některé otázky pro mě byly nesrozumitelné

Testovací prostředí bylo přehledné

Testovací prostředí bylo nepřehledné

Testování pro mě bylo únavné a nezáživné

Testování pro mě bylo příjemné

Jak hodnotíte samotné testování?

49

4

31

54

0

Ano, potvrdil jsem si své původní rozhodnutí

Ano, změnil jsem své původní rozhodnutí

Ano, neměl jsem před testováním vybráno

Ne, stále nejsem rozhodnutý

Ne, rozhodnu se podle vlastního uvážení, na
výsledky nebudu brát zřetel

0 10 20 30 40 50 60
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seminář?
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Splnila interpretace výsledků vaše očekávání?

Ano, byla odborně vedená a srozumitelná

Ano, další údaje jsem si doma nastudoval z metodiky

Byla příliš složitá (málo času)

Potřeboval bych více informací k daným faktorům
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Měl interpret dostatečné informace k jednotlivým 
seminářům?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne
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Jsou podle vás aktivity projektu vhodné i pro 
budoucí žáky GHB?

Rozhodně ano Spíše ano Nedokážu posoudit Myslím, že je to zbytečné
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Výsledky 2. zpětnovazebního šetření – volba dalšího studia profesního oboru 

Tento dotazník vyplnilo celkem 53 žáků. Odpovědi byly zaznamenány průběžně po skončení 

realizace KA03, minimálně s odstupem 3 týdnů.  
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Mělo absolvování aktivit projektu vliv na vaše 
rozhodování?

Ano, zcela jsem změnil původní rozhodnutí
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Splnila interpretace výsledků vaše očekávání?

Ano, byla odborně vedená a srozumitelná
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Jsou podle vás aktivity projektu vhodné i pro 
budoucí žáky GHB?

Rozhodně ano Spíše ano Nedokážu posoudit Myslím, že je to zbytečné
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Realizace kariérového poradenství na GHB 
 

Realizace projektu výrazným způsobem přispěla k rozvoji kariérového poradenství na Gymnáziu Havlíčkův Brod. 

Díky všem klíčovým aktivitám se podařilo ověřit nové metody a postupy v KP na škole. Na základě zkušeností 

z realizace a zpětné vazby od účastníků (jak žáků, tak pedagogů) bude kariérové poradenství realizováno i v dalších 

letech pro další žáky. 

Základem pro úspěšný rozvoj a realizaci kariérového poradenství je proškolený tým pedagogických pracovníků. 

V dalších letech budou tito pracovníci využívat svých znalostí při práci se žáky v obou stupních kariérového 

poradenství. 

Pro realizaci budou využívány veškeré metodické materiály, které byly pro potřeby projektu vytvořeny: 

- Racionální volba další vzdělávací dráhy 

- Metodika pro práci s výsledky pracovní diagnostiky – modul G1 

- Metodika pro práci s výsledky pracovní diagnostiky – modul G 

- Uživatelská příručka pro práci s COMDI 

- Metodika práce se žákem při testování 

Výběr odborných seminářů pro studium na GHB 

Odborné semináře mají žáci zařazeny do studia na GHB od třetího ročníku (resp. septimy). Důležitost volby je dána 

přímou vazbou seminářů na další studium na VŠ a následné uplatnění v profesním životě. V současné době je možné 

studovat na GHB celkem 15 seminářů. Pro potřeby poradenství bude využívána pracovní diagnostika COMDI a její 

modul G1, který je speciálně určen pro výběr uvedených seminářů. 

Na základě zkušeností s realizací projektu bude toto poradenství zařazeno v prvním pololetí druhého ročníku (resp. 

Sexty). Konečné rozhodnutí žáka o volbě odborného semináře nastává nejpozději do konce února. Z tohoto důvodu 

bude realizace kompletního poradenství ukončena nejpozději do konce ledna.  

V rámci tohoto stupně poradenství bude více kladen důraz na individuální konzultace. Výstupem konzultací budou 

rozebírány plány a cíle žáka na budoucí uplatnění a bude nastaven akční plán rozvoje, směřující k těmto cílům. Díky 

detailním rozborům jednotlivých faktorů bude možné nastavit potřebné kroky, které připraví žáka v oblasti 

dovedností, kompetencí a znalostí ke studiu oboru, o který má zájem. 

Volba dalšího studia a profesního oboru 

Výběr budoucího studia VŠ a profesního směřování je nejdůležitějším krokem mladého studenta gymnázia. 

Komplexní systém kariérového poradenství s využitím počítačové pracovní diagnostiky COMDI – modul G je 

ideálním poradenským nástrojem pro toto rozhodnutí. V projektu byl tento stupeň poradenství zařazen v různých 

časových intervalech. Díky tomu jsme určili ideální načasování. Na začátku čtvrtého ročníku (oktávy) je již pozdě na 

takto důležité rozhodnutí, žáci již většinou mají rozhodnuto, více se soustředí na maturitu. Ve druhém ročníku 

(sexta) je volba dalšího studia ještě příliš vzdálená a žák není zcela vyprofilován v oblasti výkonových a osobnostních 

faktorů. Pro další využití budeme tedy toto poradenství zařazovat ve třetích ročnících (septima), ideálně ve druhé 

polovině školního roku, tak aby žáci využili veškeré výstupy kariérového poradenství ještě před koncem školního 

roku a mohli se před posledním ročníkem na GHB rozhodnout. 

Poradenství navazuje na již absolvovaný výběr semináře. Žáci tedy již znají prostředí testovacího programu a vědí 

co očekávat. Významným prvkem je právě tato návaznost, díky které si žáci mohou ověřit, zda se jim daří plnit 

nastavená plán rozvoje a posunuli svoje znalosti a dovednosti potřebné pro dosažení svých cílů. Porovnání výstupů 

z předchozího testování modulem G1 a modulem G dojde k posouzení případného posunu žáka. 
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V rámci společné interpretace výstupů je nezbytné věnovat velkou pozornost detailnímu popisu jak faktorů 

(výkonové, znalostní, osobnostní) tak jednotlivým profesním oborům. Velice důležitá je otázka uplatnitelnost 

v oboru, situace na trhu práce a také možnosti studia daného oboru na VŠ. Pro tyto účely budou průběžně 

připravovány statistiky uplatnitelnosti absolventů jednotlivých VŠ, aktuální situace na trhu práce, poptávka po 

konkrétních profesích a aktualizovány potřebné dovednosti a kompetence pro výkon dané profese. 

Individuální konzultace budou zaměřeny na výběr konkrétní školy, rozbor faktorů směřujících ke studiu vybraného 

oboru a budoucí profesní dráhy. 

Postupy a metody realizace 

1. Seznámení žáků s problematikou kariérového poradenství, jeho konkrétní podobou a cílem na GHB. 

Přednáška s řízenou diskusí v rámci jedné třídy. Představení systému COMDI, způsobu testování a 

práce s testy. V rámci první setkání dochází k vyplnění vstupního dotazníku, ve kterém žáci uvádějí 

svoje zájmy, zdravotní stav, známky z posledního vysvědčení a případné představy o jejich 

budoucím profesním směřování. Dotazník obsahuje také souhlas se zpracováním osobních údajů. 

U neplnoletých žáků je nezbytný podpis zákonného zástupce. 

2. Přednášky a řízené diskuse se žáky k oběma stupňům kariérového poradenství. V rámci prvního 

stupně dojde k seznámení žáků s detailním popisem všech odborných seminářů a jejich vazbám na 

studované profesní obory na VŠ. Žáci dostanou ucelenou informaci jaké dovednosti, znalosti a 

kompetence jsou pro daný seminář důležité. Přednáška pro volbu dalšího studia a profesního oboru 

bude zaměřena na profesní obory, konkrétní profese a možnosti studia na VŠ.  

3. Testování pracovní diagnostikou – provedení počítačových testů. Pro testování budou využívány 

prostory počítačové učebny GHB. Před testováním jsou žáci seznámeni s postupem testů, prací 

s prostředím a typy otázek. Jako výchozí materiál slouží metodika pro práci se žákem při testování. 

Žáci GHB přistupují k testování odpovědně, není tedy nutné zvláštní pozornost věnovat kázni a 

nevhodnému vyrušování během testování. 

4. Hromadná intepretace výstupů je základem pro kvalitní kariérové poradenství s využitím 

počítačové pracovní diagnostiky COMDI. Každý žák obdrží svůj výstup v přehledné grafické podobě, 

společně s metodickou příručkou pro práci s těmito výsledky. Interpret postupně vysvětluje 

významy jednotlivých faktorů, jak osobnostních tak znalostních a výkonových. Následně jsou 

rozebírány významy faktorů pro dané profesní obory a jejich využití na trhu práce. Při diskusi může 

dojít ke společným konzultacím konkrétních výstupů žáků, pokud o to projeví zájem. 

5. Individuální konzultace jsou určené pro ty žáky, kteří chtějí detailně rozebírat svoje výstupy. Na 

základě důkladné přípravy poradce dochází k rozboru ne jenom samostatných faktorů, ale 

především vazby mezi faktory a význam těchto vazeb pro budoucí volbu. Další částí individuální 

konzultace je porovnání představ žáka o budoucím studiu a profese s výstupy pracovní diagnostiky. 

Ještě v tomto období, tj. cca rok a půl před nástupem na zvolenou VŠ, je čas na sestavení plánu 

rozvoje žáka, na přípravu žáka ke studiu na VŠ. Na základě zjištěných úrovní znalostí a dovedností 

budou nastaveny potřebné kroky k doplnění chybějících znalostí. 
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