
 
 

 

 

 

Konference "Kariérové poradenství pro dospělé v rámci projektu GOAL 

(Guidance and Orientation for Adult Learners)" 

 

Datum konání: 8. prosince 9.00 – 17.00 CET 

Místo konání: Hotel Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8 - Karlín  

Popis konference: 

Cílem konference je prezentovat výstupy mezinárodního projektu GOAL (Erasmus +), jehož řešitelem 

na národní úrovni byl Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Kromě České Republiky projekt řešilo 

celkem 8 partnerů (Nizozemsko, Belgie, Turecko, Island, Litva, Slovinsko a zástupci Institutu pro 

vzdělávání z Velké Británie jako mezinárodní evaluátor výstupů). V rámci konference budou mimo jiné 

řešeny i otázky týkající se využití projektových výstupů na tvorbu politik v oblasti kariérového 

poradenství v České Republice.   

Projekt GOAL byl orientován na poskytování kariérového poradenství dospělým osobám se ztíženým 

postavením na trh práce, zejména na nízce kvalifikované osoby. V rámci projektu GOAL byl vybudován 

model poradenských center, který byl ověřen ve dvou regionech (Olomoucký a Ústecký kraj).  

Náklady na konferenci jsou financovány v rámci projektu GOAL (Guidance and Orientation for Adult 

Learners), viz http://www.nuv.cz/projekty/goal, účast je bez konferenčního poplatku.  

Konference se bude konat v češtině.  
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Předběžný program konference:  

 

9:00 – 9:30 Registrace 
 

9:30 – 9:45 Oficiální zahájení 
Helena Úlovcová (NÚV)  
MŠMT (tbc) 
NPF (tbc)  

9:45 – 10:15 
 

Představení projektu GOAL  
Jan Brůha  

10:15 – 11:00 
 

Úvodní příspěvek o kariérovém poradenství (tbc)  
Lenka Hloušková, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova 

univerzita, Brno  
11:00 – 11:30 
 
 

 
Coffee Break 
 

11:30 – 12:30 Praktické zkušenosti s poskytováním kariérového poradenství pro osoby bez 
kvalifikace v rámci projektu GOAL a networking v regionech  
Jiří Polášek, Tatjana Klimková, Lenka Rucká, Eva Povová 

12:30 – 13:30 
 

Výstupy projektu GOAL                                                                                              
(datové výstupy z kvantitativního a kvalitativního šetření)  
Martin Úlovec, Tereza Halouzková 
 

13:30 – 14:30 Oběd   
 

14:30  – 16:00  Panelová diskuze:  
Praktické využití výstupů projektu a jejich vliv na tvorbu politik v oblasti 
kariérového poradenství v České Republice 
 
Možnosti nastavení systému kariérového poradenství pro dospělé v České 
Republice  
 

16:00 – 17:00 Diskuze, shrnutí a závěr  
 

 

 


