
 

 

 

Vážená paní / Vážený pane,  

dovolte, abychom Vás pozvali na webinář „Inspiromat pro krajské akční plánování 

v Jihomoravském kraji“. 

Webinář se uskuteční v prostředí MS TEAMS dne 19. listopadu 2021 od 10:30 do 12:00 

hodin. 

Odkaz pro přihlášení obdržíte nejpozději den před jeho konáním na emailovou adresu, 

kterou uvedete do registračního formuláře. 

Registraci proveďte na odkaze Registrační formulář do 17. 11. 2021. 

Případné dotazy k registraci směřujte na adresu miroslava.sourkova@npi.cz. 

 

 

Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na 

posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým 

oblastem, tzv. oblastem intervence. V září 2021 zveřejnil projekt P-KAP nová pojetí všech 

tematických oblastí akčního plánování. 

Na webináři se tři experti projektu P-KAP z Národního pedagogického institutu ČR podělí o své 

znalosti, inspirativní praxi a praktická doporučení pro strategické plánování v oblastech včetně 

návaznosti na Postupy KAP III: 

 Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli,  

 Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání  

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi.  

Hana Čiháková 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HoFo-GBT6kqhN4kLNIXUOpaFg5VSJe1Il8iD-ybbMv5UQ1FUWk9GRllRVjhYTU1PQklWRDFVRTBRRC4u
mailto:miroslava.sourkova@npi.cz


 

 

 

 
 
 
 

 

PROGRAM WEBINÁŘE 
 

 

Projekt P-KAP  
Datum: 
19. 11. 2021 

  
10:30 – 12:00 
MS TEAMS 

 

Od – do Program  Kdo 

10:30 -11:00 

 Cíle webináře, seznámení s programem 

I. BLOK Odborné vzdělávání a spolupráce škol se 
zaměstnavateli 

 Představení poslední verze pojetí oblasti intervence 
včetně vývojových trendů. 

Hana Čiháková  
NPI ČR 
 
Martina Kaňáková  
NPI ČR 
 
 

11:00 - 11:30 

II. BLOK Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence 
předčasných odchodů ze vzdělávání 
 

 Představení poslední verze pojetí oblasti intervence 
včetně vývojových trendů. 

Petr Pokorný 

NPI ČR 
 

 

11:30 – 12:00 

III. BLOK Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě 

 Představení poslední verze pojetí oblasti intervence 
včetně vývojových trendů. 

 

 Diskuse, shrnutí, závěr setkání 

 
 
Martina Hausdorfová 
(NPI ČR) 
 

Hana Čiháková 

(NPI ČR) 
 

 

  

http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti/FINALNI_VERZE_POJETI/P_KAP_NPI_POJETI_ODBORNE_VZDELAVANI.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti/FINALNI_VERZE_POJETI/P_KAP_NPI_POJETI_KARIEROVE_PORADENSTVI.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti/FINALNI_VERZE_POJETI/P_KAP_NPI_POJETI_PODNIKAVOST.pdf


 

 

PŘEDSTAVENÍ VYSTUPUJÍCÍCH 

 

Ing. Martina Hausdorfová - Garant oblastí Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě  
a kreativitě a Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze 
vzdělávání   

V roce 1992 ukončila studium na ČVUT – fakultě strojní, dále absolvovala v roce 2012 na VŠE  

v Praze DPS pro učitele ekonomických předmětů na SŠ a VOŠ. 

Ve své dosavadní pracovní kariéře působila jako učitel ekonomických předmětů, jako lektor 

účetnictví v rekvalifikačních kurzech, jako odborný garant a editor jednotného zadání, 

vypracovávala metodiky pro kontrolní činnost a grantová řízení, vedla účetní a kontrolní týmy, jako 

OSVČ jse specializovala na vedení účetnictví a daňové poradenství pro neziskové organizace.  

V projektu P–KAP pracuje od listopadu 2019 a zúročuje zde své dlouhodobé pracovní zkušenosti 

z oblasti vzdělávání, ekonomiky a lidských zdrojů.  

Mgr. Martina Kaňáková - Garant oblasti Odborné vzdělávání a spolupráce škol  

a zaměstnavatelů 

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V Národním pedagogickém institutu ČR 

(dříve NÚV) působí od roku 2002 jako kmenový zaměstnanec. Měla možnost vést několik 

mezinárodních projektů z programu Leonardo da Vinci a programu LLP, do kterých byl NÚV 

zapojen jako projektový partner. Od roku 2010 je národní koordinátorkou mezinárodní expertní sítě  

ReferNet, která přináší informace o odborném vzdělávání zejména tvůrcům strategických 

dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi. Od roku 2016 působí jako obsahový 

garant Národního referenčního bodu pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání (NRP EQAVET 

CZ). Působí také jako členka národního týmu expertů VET při Domu zahraniční spolupráce. 

Měla možnost nasbírat zkušenosti při působení v několika individuálních projektech národních – ať 

už jako lektor v projektu Metodika II (2009-2012), nebo jako expert v projektech, které se primárně 

věnovaly odbornému vzdělávání, např. Partnerství a kvalita (2008), Kurikulum S (2019-2012). Jako 

manažerka klíčové aktivity 2- Vzdělávání působila v projektu POSPOLU (2012-2015), kde se 

podílela např. na vytvoření kurzů pro odborníky z praxe a instruktory praktického vyučování, ale  

i na tvorbě Koncepční studie. Od roku 2016 je garantkou projektu P-KAP pro oblast Odborné 

vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů.  

RNDr. Petr Pokorný - Garant oblasti Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence 

předčasných odchodů ze vzdělávání 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde absolvoval také doktorandské 

studium. Prakticky celý profesní život se věnuje vzdělávání, nejprve jako středoškolský  

a vysokoškolský učitel a od roku 1993 se zabývá lektorskou, vzdělávací a poradenskou činností 

jako samostatný lektor. Mimo oblast vzdělávání získal i bohaté praktické zkušenosti v oblasti 

managementu. Od roku 1999 se zabývá kariérovým poradenstvím, a to jak pro žáky škol, tak i pro 

dospělé klienty Úřadů práce a v rámci například projektu Age managementu. Od roku 2017 je 

zapojen do projektu P-KAP jako Garant intervence pro oblast Kariérové poradenství. 

Ing. Hana Čiháková, Ph.D. - Odborná garantka v Jihomoravském kraji 

Vystudovala ekonomiku podniku a učitelství ekonomických předmětů na VŠE Praha. V doktorském 

studiu se zaměřila na systém uznávání výsledků předchozího učení. Praxi ve školství získala jako 

učitelka na gymnáziu, později jako zástupce ředitele pro teoretické vyučování na učilišti. Od roku 

2002 pracovala v Národním ústavu odborného vzdělávání jako vědeckovýzkumný pracovník v 

oddělení koncepce odborného vzdělání a dalšího vzdělávání. Měla zde mimo jiné možnost získávat 

zkušenosti jak v mezinárodních, tak národních projektech.  Od roku 2016 pracovala v neziskovém 

sektoru jako manažer projektů Erasmus+. Od prosince 2020 pracuje v projektu P-KAP. 


