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UŽITEČNÉ WEBOVÉ ADRESY 
 
 
Centrální výzkumná, metodická a koordinační pracoviště: 

 Centrum pro studium vysokého školství – www.csvs.cz 
 Národní ústav odborného vzdělávání – www.nuov.cz 
 Národní vzdělávací fond – www.nvf.cz 
 Ústav pro informace ve vzdělávání – www.uiv.cz 
 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – www.vupsv.cz 

 
 
Asociace, společnosti, profesní sdružení: 

 Asociace institucí vzdělávání dospělých -  www.aivd.cz 
 Asociace trenérů a konzultantů managementu - www.atkm.cz 
 Asociace výchovných poradců – www.asociacevp.cz 
 Asociace vysokoškolských poradců – (zatím pouze info na spps@nvf.cz) 
 Česká asociace koučů – www.cako.cz 
 Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů - www.csrlz.cz 
 Mezinárodní federace koučů, pražská sekce (ČR) – www.coachfederation.cz 
 Unie školských asociací ČR - www.czesha.cz  

 
 
Webové informační a poradenské nástroje, databáze a projekty: 

 CEDEFOP (http://communities.trainingvillage.gr/lifelong_guidance) - stránky diskuzní sekce 
virtuální komunity k celoživotnímu poradenství, jejíž úlohou je poskytovat podporu a sdílení 
příkladů dobré praxe v rámci celoevropské iniciativy na podporu poradenství. 

 Databanka trendů, aktualit a inovací pro DPV (www.andromedia.cz). 

 Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce (www.infoabsolvent.cz) – volba 
školy, oboru, průvodce volbou povolání. 

 Informační systém pro další profesní vzdělávání  
(https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys) - portálová aplikace, 
sdružující v sobě možnost vyhledávání profesí, kvalifikačních požadavků a vzdělávacích akcí 
s přímou vazbou na konkrétní webové odkazy vzdělávacích institucí v ČR. 

 Inovační přístupy k odbornému vzdělávání v malých podnicích a mikropodnicích 
(www.trainsme.net). 

 Integrovaný systém typových pozic (www.istp.cz) = JOBTIP.cz (Analýza individuálního 
potenciálu), Kartotéka typových pozic, DAT.cz (databáze dalšího vzdělávání), KPM (katalog 
pracovních míst) – bezplatně. 

 Kariérní poradenství, personální poradenství a poradenství v oblasti profesního 
vzdělávání pro zaměstnavatele (zejména malé a střední podnikatele) v rámci projektu 
Institut trhu práce v nabídce Hospodářské komory ČR (www.komora.cz). 

 Kvalita v dalším profesním vzdělávání (www.kvalitavzdelavani.cz) – výstupy projektu 
zaměřeného na sjednocení úrovně vzdělávacích institucí, lektorů a programů. 

 Národní soustava kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) – podrobný popis požadavků na 
jednotlivé (profesní) kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č. 179/2006. 

 Národní soustava povolání (www.nsp.cz) – otevřená databáze všech povolání, obsahující 
informace o požadavcích trhu práce na kvalifikaci lidských zdrojů. 

 Prolomit vlny (www.proequality.cz) – projekt zaměřený na nerovné zacházení se ženami a 
muži na pracovním trhu. Jeho součástí je i vzdělávání poradců/poradkyň v genderově citlivém 
poradenství. V sekci „Výstupy projektu“ lze najít a stáhnout užitečné texty, týkající se jak 
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genderově citlivého poradenství, vzdělávání poradců, příručku pro genderově citlivé výchovné 
poradenství, metodiku proequality poradenství a další materiály z oblasti rovných příležitostí 
mužů a žen. Součástí projektu je i vydávání elektronického bulletinu Éčko. 

 Průvodce světem povolání (www.gwo.cz) – informace a návody k výběru povolání. 

 ROZAM = ROzvoj ZAMěstnanců - projekt podpory vzdělávání v malých a středních 
podnicích, včetně vyhledávání vzdělávacích akcí a finanční podpory. Po jednoduché registraci 
Vám bude zasláno přístupové jméno a heslo, které využijete k přístupu do sekce „Analýzy a 
metodiky“, kde jsou přístupné jednak analýzy vzdělávacích potřeb, nabídek a cílových skupin 
malého a středního podnikání a jednak metodiky pro lektory, konzultanty a specialisty ve 
vytváření vzdělávacích programů v malém a středním podnikání. (www.rozam.cz). 

 Systém OKpráce (modul poradenství, modul pro volbu povolání) – nástroje dostupné pro 
poradce na úřadech práce v ČR. 

 Testy - standardizované psychodiagnostické nástroje (vydavatelé www.psychodiagnostika-
sro.cz, www.testcentrum.cz) – HPI, NEO, IST, SVF, testy pozornosti, Thomas International, 
Dotazník volby povolání pro dospělé, Katalog knih, Test zájmů, testy znalostí a schopností a 
další  – zpoplatněné, většinou dostupné pouze diplomovaným psychologům. 

 
 Volba povolání (www.volbapovolani.cz) – komerční produkt, průvodce volbou povolání. 

 Vysokoškolák – informační systém o možnostech studia na vysokých školách v ČR i 
v zahraničí, spravuje MPSV, dostupné pro poradce na úřadech práce v ČR 
(www.vysokoskolak.cz). 

 

 

Nabídky vzdělávání – hlavní rozcestníky: 
 www.atlasskolstvi.cz 

 www.azkurzy.cz 

 www.daha.cz 

 www.educity.cz 

 www.edumenu.cz 

 www.elabyrint.cz 

 www.eu-dat.cz 

 www.jazykovky.cz 

 www.mojeprofese.cz 

 www.msmt.cz/files/asp/vv/JaR2.asp 

 www.mujrozvoj.cz 

 www.neziskovky.cz 

 www.skoleni.cz 

 www.vysokeskoly.cz 

 www.vzdelavanionline.cz 

 www.vzdelani.cz 
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„On-line testy a diagnostické nástroje“ – viz samostatný odkaz. 


