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C-Game: Hrou k první volbě povolání
Z U Z a n a  f R e I B e R G O VÁ

Porozumění vztahu mezi současným světem práce, jeho rozmanitostí a dynamikou 
a představami žáků o budoucí kariéře je úskalím jim poskytovaného kariérového 
poradenství. Zapojení digitálních technologií do tohoto porozumění má značný potenciál. 
Dobře promyšlené a realizované kariérové poradenství může přispět k vytváření souladu 
mezi zájmy, předpoklady a představami žáků a současným, a potenciálně i budoucím, 
světem práce.

Mnozí dříve narození kariéroví poradci si pamatují multime-
diální informační program Průvodce světem povolání (PSP), 
který byl vytvořen v roce 1997. V online formě fungoval do 
roku 2019, kdy byl z technických důvodů a zastaralosti úda-
jů o povoláních odstaven. Tento program byl oblíbený jak u 
výchovných poradců základních a středních škol, tak i u po-
radců informačních a poradenských středisek Úřadu práce 
ČR (IPS), jejichž poslání je mimo jiné i asistovat žákům po-
sledních ročníků základních škol s první volbou povolání. O 
tom svědčí i skutečnost, že odkaz na již neexistující webové 
stránky www.gwo.cz, kde byl program dostupný, je dodnes 
k nalezení na několika webových stránkách škol a IPS. 

Deaktivace tohoto velice oblíbeného programu vedla Radu 
Asociace výchovných poradců k rozhodnutí vytvořit novou 
online aplikaci a program PSP nahradit. Ve spolupráci s Ná-
rodním vzdělávacím fondem (NVF) byl připraven projekt, za-
pojeni zahraniční partneři a získána finanční podpora z me-
zinárodního programu ERASMUS+. Posléze byl do realizace 
projektu zapojen také Ing. Jiří Strádal, který stál u zrodu výše 
uvedeného programu PSP. Bohužel nám bylo dopřáno s ním 
pracovat jen první rok, protože v lednu 2021 zesnul na ná-
sledky onemocnění covid-19.  

mezinárodní projekt C-Game

V  projektové žádosti s  názvem C-Game: Hra kariérového 
poradenství ve městě plném povolání (https://project.c-
-game.cz/) jsme naplánovali vytvoření hry určené pro žáky 
posledních ročníků základních škol, kteří stojí před první vol-
bou povolání a související vzdělávací dráhy. Hry, která pře-
sáhne hranice učebny a poskytne žákům hravou, interaktivní 
a poutavou formou hlubší vhled do světa práce a přispěje k 
tomu, aby se začali zamýšlet nad svými životními a pracov-
ními plány. S partnery ze Slovenska, Bulharska a Řecka jsme 
na tomto cíli pracovali 29 měsíců. Výsledkem je originálně 
naprogramovaná, veřejně a bezplatně dostupná hra C-Ga-
me, která je vybavena rozsáhlou databází v pěti jazycích s 
uživatelsky vlídným redakčním systémem, umožňujícím 

každému z partnerů kdykoliv obměňovat zveřejňované tex-
ty uvnitř hry.

Testovací verze hry C-Game je dostupná na https://test.c-
-game.cz/, plná bude posléze na https://play.c-game.cz/. 
Hru je možno hrát individuálně nebo s kolektivem žáků pod 
vedením facilitátora. Kdokoliv, kdo pracuje s cílovou skupi-
nou hry C-Game, si může vyžádat na freibergova@asocia-
cevp.cz přístup do facilitátorské administrace, kde si vytvoří 
třídy, zadá žáky a vygeneruje jim žákovské kódy. Výhodou 
pro žáky je, že nemusejí do hry zadávat své e-mailové ad-
resy a žákovský kód mohou použít ke vstupu do hry i jin-
dy a z jiného počítače nebo tabletu. Facilitátorské prostředí 
umožňuje sledovat průběh hry jednotlivých žáků. Výsledky 
lze vytisknout ve formátu  PDF a použít během individuál-
ních rozhovorů se žáky a jejich zákonnými zástupci o výběru 
střední školy a kariérovém směřování.

O čem hra C-Game je? 

Hráč je v pozici starosty města, rozhoduje o jeho rozvoji, 
ovlivňuje jeho ekonomickou strukturu a počet obyvatel. Po-
stavením každé ze 136 budov, ve které sídlí jedna instituce 
nebo firma, a obsazením volných pracovních míst v těchto 
budovách získává starosta body ve formě nárůstu počtu 
obyvatel města. Vyváženým obsazováním volných pracov-
ních míst v osmi ekonomických oblastech roste ukazatel 
spokojenosti obyvatel. Obsazování volného pracovního 
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místa probíhá konverzací s virtuálním Job Portálem, který 
klade otázky, komentuje odpovědi a vybízí hráče k dalším 
krokům.

Každé z více než 600 volných pracovních míst je prezento-
váno formou karty povolání, která obsahuje základní infor-
mace o daném povolání, ukázku pěti pracovních činností a 
několika pracovních předmětů, příklady osobnostních po-
žadavků a dovedností a minimální úroveň vzdělání obvykle 
vyžadovanou zaměstnavateli.

V první úrovni hry, ve které má hráč za úkol postavit 24 bu-
dov, je zabudován 48položkový dotazník zkonstruovaný v 
souladu s Hollandovou typologií osobnosti a pracovního 
prostředí. Důkladným vysvětlením principu Hollandovy ty-
pologie se žák seznámí s touto typologií a dozví se svůj typ 
osobnosti a okruhy povolání, které by mu mohly vyhovovat. 
Kromě toho je součástí osobního profilu hráče nabídka vypl-
nění dalšího 48položkového obrázkového dotazníku, který 
si žák může vyplnit pro kontrolu výsledku testu v první úrov-
ni hry.

V určitých fázích hry se hráči nabízí možnost plnit mise, kte-
ré narušují do jisté míry monotónní obsazování volných pra-
covních míst. I během hraní těchto misí se hráč zamýšlí nad 

tím, co který pracovník vykonává a čím přispívá k fungování 
města.

Co se stane s hrou C-Game po skončení 
projektu?

Asociace výchovných poradců (Avp) do hry investovala 
nespočet hodin mravenčí práce na popisech povolání, pra-
covních činnostech, pracovních předmětech atd., na jejich 
překládání do anglického jazyka, vyjednávání, komunikace 
s partnery, se školami atd. Hodiny a hodiny odvedené práce 
možná nejsou na první pohled zcela zřejmé, ale jsou zhmot-
něny ve hře samotné a ukryty v její  databázi. Ta obsahuje 
více než 330 normostran textu v  pěti jazykových verzích. 
Čeští partneři projektu (Avp a NVF) byli zodpovědní nejen za 
českou verzi všeho, co databáze obsahuje, ale i za anglickou 
verzi téhož, za grafické ztvárnění hry a její programování.

Avp bude hru C-Game jakožto výsledek svého úsilí bedlivě 
opatrovat, bude zabezpečovat její chod a hradit případné 
drobné náklady na fungování a údržbu aplikace a webových 
stránek nejméně po dobu, kdy: 
a) její programové vybavení bude schopno online provozu, 
b) bude v jejích silách patřičně aktualizovat informace o po-

voláních. 

Ing. Zuzana freibergová, Národní vzdělávací fond, o. p. s., Asociace výchovných poradců, z. s.
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