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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá vztahem a souvislostmi mezi kariérovým poradenstvím
a osobní pohodou dospělého jedince. Práce si klade za cíl analyzovat působení kariérového
poradenství na osobní pohodu dospělého jedince. Teoretická východiska práce jsou
věnována aktuální podobě kariérového poradenství v andragogickém kontextu, práci
kariérového poradce a představeny jsou různá pojetí osobní pohody. Následně je
identifikován vztah mezi kariérovým poradenstvím a osobní pohodou a jsou popsány
konkrétní mechanismy působení kariérového poradenství na osobní pohodu dospělého
jedince. Součástí diplomové práce je i kvantitativní výzkumné šetření, které si klade za cíl
vyhodnotit, jak klienti kariérového poradenství vnímají jeho dopad na jednotlivé dimenze
osobní pohody. Bylo zjištěno, že největší dopad má kariérové poradenství na dimenze
sebepřijetí a smyl života a nejmenší dopad má na dimenzi pozitivní vztahy. Výsledky
šetření poukazují i na význam formy kariérového poradenství ve vztahu k dopadu
na osobní pohodu.
Klíčová slova:
kariéra, poradenství, kariérové poradenství, kariérové vzdělávání, kariérový
koučink, osobní pohoda, životní spokojenost
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Abstract
The diploma thesis deals with the relationship and connections between career
guidance and the personal well-being of adults. The aim of the work is to analyse
the impact of career guidance on the personal well-being of adults. The theoretical basis of
the work is devoted to the current form of career guidance in an andragogical context,
the work of a career counsellor and various concepts of personal well-being are introduced.
Subsequently, the relationship between career guidance and personal well-being
is identified and specific mechanisms of the impact of career guidance on the personal
well-being of an adult are described. Part of the diploma thesis is also a quantitative
research, which aims to evaluate how clients of career guidance perceive its impact
on specific dimensions of personal well-being. It was found that career guidance has the
greatest impact on the dimension called self-acceptance and the dimension called meaning
of life and has the least impact on the dimension called positive relationships. The results
of the research also point to the importance of a form of career guidance in relation to the
impact on personal well-being.
Key words:
career, counselling, career guidance, career education, career coaching, well-being,
life satisfaction
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Úvod
Kariérové poradenství představuje aktuální problematiku, jejíž popularita

v souvislosti s dynamickým pracovním trhem a vzrůstajícími možnostmi seberealizace
stoupá. Přesto se však tato oblast v současné době potýká s nejasným vymezením svého
pole působnosti, s neunifikovanou standardizací kvality, s nízkým povědomím veřejnosti
o dostupných službách a s nejasnou komunikací přínosů kariérového poradenství
pro dospělého člověka. Ačkoli se jedná o obor s více než stoletou historií, stále se
vypořádává s nejasným ukotvením a jeho podoba se v čase mění a uzpůsobuje
dle poptávky klientů a společnosti. Přestože se kariérové poradenství týká přímé práci
s lidmi a může mít na život člověka velký vliv, neexistuje jednotný etický kodex
kariérových poradců či legislativní ukotvení, jako tomu je například v sociální práci
či psychoterapii. Ve společnosti často dochází k mylnému dojmu, že jediným cílem
kariérového poradenství je poradit klientům, jak v práci růst, respektive jak se posunout
po kariérním žebříčku. Případně je kariérové poradenství vnímáno pouze ve vztahu k volbě
dalšího studia. To představuje důvod, proč může docházet ke znevažování a odmítání
tohoto oboru množstvím dospělé populace. Nicméně kariérové poradenství obsahuje široké
spektrum intervencí a možností podpory ve vztahu ke zvládání pracovních změn či změn
souvisejících se vzděláváním v životě člověka.
Množství existujících prací, které se týkají kariérového poradenství, se zaměřuje
především na poradenství poskytované dětem a dospívajícím. Nicméně změny na trhu
práce se dotýkají všech, tedy i dospělých a seniorů. Navíc vlivem konceptu celoživotního
učení se kariérové poradenství transformuje do podoby celoživotního poradenství. Z tohoto
důvodu je tato práce zaměřena především na dospělou populaci a kariérové poradenství je
vymezováno především v andragogickém diskurzu.
Diplomová

práce

vychází

z předpokladu,

že

poskytování

odborného

a kvalifikovaného kariérového poradenství pomáhá klientům řešit jejich tíživou situaci
a zároveň přispívá jejich spokojenosti. Ačkoli byla tato teze potvrzena v jiných
výzkumných pracích, nebyly v nich popsány konkrétní souvislosti mezi kariérovým
poradenstvím a osobní pohodou dospělého jedince a nebyly definovány mechanismy,
jakým způsobem dochází k působení kariérového poradenství na osobní pohodu. Proto si
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tato práce klade za cíl analyzovat působení kariérového poradenství na osobní pohodu
dospělého jedince a identifikovat vztah mezi kariérovým poradenstvím a osobní pohodou.
Práce obsahuje i popis konkrétních mechanismů, jak kariérové poradenství působí
na osobní pohodu dospělého jedince. K naplnění zmíněného cíle dochází i pomocí
kvantitativního výzkumného šetření, které je součástí této diplomové práce a které si klade
za cíl vyhodnotit, jak klienti kariérového poradenství vnímají jeho dopad na jednotlivé
dimenze osobní pohody.
Text práce je rozdělen do čtyř tematických kapitol. První kapitola přináší pohled
na kariérové poradenství v andragogickém kontextu. Představeny jsou různá pojetí
kariérového poradenství, specifická práce kariérového poradce, jednotlivé formy a metody
kariérového poradenství, celospolečenská dimenze kariérového poradenství a také tato
kapitola

rozpracovává

myšlenku

celoživotního

poradenství

jakožto

kariérového

poradenství v kontextu rozvoje celoživotního učení. V neposlední řadě tato kapitola nabízí
kritické zhodnocení aktuální situace kariérového poradenství v České republice a jeho
vnímání širokou veřejností. Druhá kapitola se snaží charakterizovat osobní pohodu a její
determinanty. Pozornost je věnována představení konceptu subjektivní osobní pohody
a konceptu psychologické osobní pohody, který byl použit i při empirickém šetření.
Předmětem třetí kapitoly, která tvoří významnou část pro naplnění cíle práce, je
identifikace a zhodnocení samotného vztahu a souvislostí mezi kariérovým poradenstvím
a osobní pohodou. V této kapitole jsou vykresleny i možné dopady kariérového
poradenství na blahobyt celé společnosti. Následující čtvrtou kapitolu pak tvoří
kvantitativní výzkumné šetření, které si klade za cíl vyhodnotit, jak klienti kariérového
poradenství vnímají jeho dopad na jednotlivé dimenze osobní pohody.
Přestože se v souvislosti s kariérovým poradenstvím objevuje mnohdy i termín
spokojenost či osobní pohoda, dosud nebylo rozpracování jejich vztahu a konkrétním
mechanismům, které v tomto vztahu působí, věnována dostatečná pozornost na poli
odborného bádání. Existují však odborné studie a prameny, které rozpracovávají samotné
kariérové poradenství a samotnou osobní pohodu. Tato práce se opírá především o tyto
odborné studie a prameny, jejichž poznatky se snaží syntetizovat a vyhodnotit z nich nové
závěry. Ty jsou doplněny i o vyhodnocení vlastního empirického šetření. Práce se tak snaží
přispět k profesionalizaci oboru kariérového poradenství a rozšířit soubor důkazů,
9

které mohou sloužit jako argumenty v debatě o důležitosti a užitečnosti kariérového
poradenství. Jestliže se kariérové poradenství věnuje přímé práci s lidmi, je zapotřebí mít
zmapované, jaké dopady může na člověka působení kariérového poradce mít.

10

1

Kariérové poradenství pro dospělé
V České republice ani v zahraničí neexistuje unifikované vymezení a jednotná

terminologie v oblasti kariérového poradenství. Různí autoři vnímají tento obor z různých
perspektiv, které většinou vycházejí z jejich profesního kontextu, odborného zázemí
a vlastních zkušeností. Tato kapitola se přesto pokusí vybrané termíny definovat a vymezit,
a to především v andragogickém kontextu.
Kariérové poradenství lze v nejjednodušším slova smyslu definovat jako
poradenství v oblasti kariéry. Jedná se o proces, který se soustředí na klienta a snaží se ho
podporovat v rozhodování o kariéře. Pro důkladnější pochopení této disciplíny je proto
nejdříve vymezen termín kariéra a následně je věnován prostor samotnému kariérovému
poradenství, práci kariérového poradce, příbuzným pojmům jako jsou kariérový
managment, kariérové vzdělávání či kariérový rozvoj. Prostor je věnován i kritickému
zhodnocení aktuální situace kariérového poradenství v České republice a na závěr kapitoly
jsou představeny formy a metody kariérového poradenství.

1.1 Kariéra dospělého jedince
Pojem kariéra bývá různými autory definován různě. V konkrétním vnímání tohoto
pojmu se projevuje i jeho multidisciplinarita, jelikož na kariéru lze pohlížet z hlediska
andragogického, personalistického, sociologického, psychologického, ekonomického
a dalších (Kirovová, 2011, s. 316). V běžném mezilidském slovníku se však tento termín
používá jako pracovní dráha dospělého jedince (výčet pracovních pozic), která značí
většinou rostoucí tendenci. ELGPN (The European Lifelong Guidance Policy Network)
(2015b, s. 9) podává definici kariéry šířeji, a to jako: „… souhru pracovních a dalších
životních rolí v průběhu života člověka, včetně způsobu balancování placené a neplacené
práce a zapojování se do učení a vzdělávání.“ Dle této definice bychom do kariéry neřadili
pouze postavení v zaměstnání, respektive postavení vyplývající z pracovní pozice, ale také
veškeré formální vzdělávání a další vzdělávací aktivity (neformální i informální),
dobrovolnické aktivity, stáže, období nezaměstnanosti, mateřskou a rodičovskou
dovolenou, volnočasové aktivity, komunitní aktivity, mimopracovní nevýdělečné projekty
apod. To všechno jsou determinanty v životě člověka, které jeho kariéru formují a utvářejí,
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které rozvíjí jedincovi schopnosti a dovednosti, přinášejí mu další znalosti a zkušenosti
a rozšiřují jeho perspektivu a životní rozhled.
Již v sedmdesátých letech psycholog D. Super (1976, s. 20) definoval kariéru jako:
„… sled hlavních pozic, které určitá osoba zastává v průběhu svého předpracovního,
pracovního a popracovního života …“ a tvrdil (tamtéž, s. 20), že kariéra „… zahrnuje
související pracovní role, jako jsou např. student, zaměstnanec či důchodce, spolu
s doplňkovými profesními, rodinnými a občanskými rolemi.“ Lze tedy pozorovat, že již
ve zmíněné době byla kariéra některými autory chápána současně s předprofesními
i poprofesními

aktivitami

člověka,

včetně jeho

dalších

rolí,

které

vyplývají

z individuálního životního kontextu. Oproti tomu na sklonku osmdesátých let tým autorů
Arthur, Hall a Lawrence (1989, s. 8) popisují kariéru pouze jako sérii postupných
pracovních zkušeností konkrétního jedince v čase. Redukují tak tento pojem pouze
na oblast práce a v jejich vymezení zcela absentují mimopracovní aktivity. McMahon
a Patton (1999, s. 170) téměř o deset let později poukazují na to, že kariéra je „… schéma
vlivů, které v průběhu času koexistují v životě jedince.“ Upozorňují tak na to, že kariéra je
subjektivní záležitostí, neboť vlivy, které můžou koexistovat v životě různých lidí, můžou
být různé.
Kariéru tak lze chápat jako subjektivní konstrukt člověka, který není utvářen pouze
konkrétními vnějšími skutečnostmi, ale také subjektivním vnímáním těchto skutečností
a vnímáním celkového pojmu kariéra konkrétním jedincem. Dle Bělohlávka (1994, s. 11–
12) existuje také objektivní kariéra, za kterou považuje kvalifikaci, výčet pracovních
zkušeností, absolvovaných školení apod., které lze nahlédnout například v životopise.
Jedná se tedy o kariéru, kterou lze pozorovat navenek a objektivně ji zaznamenat. Tato
objektivní kariéra však nevypovídá nic o motivaci jedince a o skutečnosti, jak se jedinec
vypořádává s překážkami, které se v jeho kariéře objevily. Oproti tomu subjektivní kariéra
zahrnuje kromě postoje konkrétního jedince k vlastní kariéře i jeho aspirace,
sebehodnocení, kariérní cíle a minulá rozhodování (tamtéž, s. 12).
Jak bylo uvedeno výše, pojem kariéra není zcela jednoznačný a fakt, že se jedná
o abstraktní konstrukt, nikoli o označení konkrétního objektu, diskusi o kariéře člověka
ztěžuje. V této práci je však kariéra chápána jako sled pracovních i mimopracovních rolí
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a zkušeností (včetně dobrovolnictví, vzdělávání, mimopracovních projektů, mateřské
a rodičovské dovolené apod.), které člověka formují, rozvíjí a obohacují ho zkušenostmi
a kompetencemi. Nejblíže tomuto vymezení mají zmíněné definice Evropské sítě politik
celoživotního vzdělávání a D. Supera.

1.2 Pojetí kariérového poradenství
Jestliže bude kariérové poradenství chápáno jako poradenství v oblasti kariéry a s ní
souvisejících kariérových voleb, lze toto poradenství pro bližší specifikaci rozdělit
na jednotlivé oblasti a volby v životě člověka, kterými mohou být:
-

volba v rámci formálního vzdělávání a dalšího (neformálního) vzdělávání (např.
rekvalifikace);

-

volba pracovního uplatnění či uskutečnění kariérní změny;

-

poradenství při návratu na trh práce (po mateřské a rodičovské dovolené,
po dlouhodobé nemoci apod.);

-

poradenství v oblasti naplnění volného času;

-

poradenství v oblasti schopností a dovedností a jejich rozvoje;

-

poradenství

při

plánování

životní

dráhy

a rovnováhy

pracovního

a mimopracovního života;
-

poradenství v oblasti další seberealizace;

-

apod.

Hill a Nathan (2006, s. 42) uvádějí obvyklé cíle klientů v kariérovém poradenství,
kterými mohou být např.:
-

učinit rozhodnutí, jaký další kariérní krok klient podnikne;

-

učinit rozhodnutí, zda má klient změnit kariéru nebo zaměstnavatele;

-

zlepšit sebeprezentaci klienta na pracovním trhu a jeho techniky hledání práce;

-

zvýšit sebevědomí klienta, zatímco je nezaměstnaný;

-

klient si chce ujasnit své kariérní směřování;

-

klient chce zvážit, zda se pustit do podnikání;

-

apod.
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Přesto však některé definice kariérového poradenství tuto službu omezují pouze
na dílčí oblasti. Například OECD (2004, s. 19) charakterizuje kariérové poradenství jako
službu, jejímž cílem je pomoci lidem v jakémkoli věku a v jakékoli fázi jejich života,
uskutečnit volbu týkající se vzdělávání nebo pracovního uplatnění. OECD tak redukuje
kariérové poradenství pouze na oblast vzdělávání a práce a vůbec nezahrnuje aktivity,
které se těchto oblastí nedotýkají a na které může kariérový poradce také působit
(např. volný čas, dobrovolnictví). Důležitým aspektem, který však OECD zmiňuje, je fakt,
že kariérové poradenství jako služba existuje pro lidi v jakémkoli věku a v jakékoli fázi
jejich života (viz kapitola 1.5). To potvrzuje i definice ELGPN (The European Lifelong
Guidance Policy Network) (2015b, s. 11), která kariérové poradenství charakterizuje jako
individuální či skupinový proces, který se může uskutečnit kdykoli během života, a jehož
cílem je posílit sebeuvědomění klienta a usnadnit mu nalezení a porozumění jeho vlastní
podobě uspokojivého a smysluplného života a zaměstnání. ELGPN tak vidí působení
kariérového poradenství nejenom v oblasti práce a vzdělávání jako OECD, ale spatřuje
jeho cíl v klientově nalezení uspokojivého a smysluplného života obecně (tedy například i
skrze volný čas či dobrovolnictví).
Také další autoři mluví v souvislosti s kariérovým poradenstvím o spokojeném
životě. Krumboltz a Worthington (1999, s. 323) již na sklonku 90. let popisovali kariérové
poradenství jako proces, který má usnadnit uvědomování si vlastních schopností,
dovedností, vlastností, hodnot, zájmů, motivů a pracovních návyků tak, aby si byl každý
jedinec následně schopen vytvářet podmínky pro uspokojivý život. Krumboltz
s Worthingtonem tak předpokládají, že podmínky pro spokojený život si utváříme sami
a můžeme je na základě vědomí vlastních schopností, dovedností, hodnot, zájmů, motivů
a pracovních návyků měnit a ovlivňovat, aby nám vyhovovaly a byly v souladu s naší
osobností.
Kariérové poradenství není pouze pro tradiční cílové skupiny, kterými historicky byli
především žáci v posledních ročnících všech typů škol (základních, středních i vysokých),
nezaměstnaní a ti, kdo mění zaměstnání kdykoli během života, nýbrž pro všechny,
kteří musí nebo chtějí kvůli technologickým, organizačním, ekonomickým a dalším
změnám revidovat své kompetence a svůj pracovní potenciál (Vendel, 2008, s. 16).
Změny, které ovlivňují pracovní trh (např. robotizace, digitalizace, globalizace,
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demografické změny apod.), mají dopad také na organizační design, charakteristiku práce,
náplň práce, styly vedení a také na poptávku a představy zaměstnavatelů o kompetenční
výbavě jejich současných a budoucích zaměstnanců (Kirovová, 2011, s. 317). Lidé jsou
proto nuceni často přehodnocovat své možnosti a vlastní kompetenční výbavu, aby byli
schopni na tyto požadavky pracovního trhu a konkrétních zaměstnavatelů adekvátně
reagovat. To může být důvod po větší poptávce a zároveň i větší nabídce služeb
kariérového poradenství v současné společnosti.

1.3 Práce kariérového poradce pro dospělé
Z bližšího popisu kariérového poradenství lze vyvodit, že v centru těchto služeb
stojí vždy klient, jeho kariéra, jeho život. To zmiňuje i Drahoňovská a kolektiv (2020,
s. 12), kteří za zásadní cíl kariérového poradenství považují možnost každého jedince
uplatnit vlastní potenciál i v náročných a měnících se podmínkách současného světa,
což má přispět k tomu, aby tento jedinec prožil spokojený život. Opět tak dávají
do souvislosti kariérové poradenství a spokojený život (viz kapitola 1.2).
Další důležitou osobou v procesu kariérového poradenství představuje osoba
kariérového poradce, která zmíněné služby poskytuje. Cudlínová a Košťálová (2015, s. 2)
uvádějí, že dříve bylo hlavní náplní práce poradce především poskytovat informace, dnešní
poradce má však za úkol mnohem širší záběr činností, a to:
-

rozvíjet schopnost sebereflexe u klientů;

-

facilitovat;

-

posilovat sebedůvěru, sebevědomí a sebejistotu klientů;

-

provázet klienta procesem změny;

-

evaluovat a vyhodnocovat;

-

klást otázky, koučovat;

-

dávat informace do kontextu aktuální situace ve společnosti a na trhu práce;

-

reflektovat vývoj národního i regionálního pracovního trhu;

-

nabízet alternativní cesty;

-

naslouchat a povzbuzovat;

-

dávat zpětnou vazbu;

-

mapovat kompetence;
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-

provázet klienta osobnostní (kariérovou) diagnostikou a pomoci mu
pochopit výstupy z této diagnostiky;

-

pozitivně působit na motivaci klientů;

-

podporovat rozhodování, plánování a proces učení klientů.

Lze vnímat, že obsah práce kariérového poradce se netýká pouze pomoci
s okamžitou volbou povolání, jak tomu bylo dříve, ale týká se rozsáhlejší a dlouhodobější
podpory při získávání informací o trhu práce, podpory při sebepoznávání a osobním
rozvoji klienta, při rozhodování o dalších kariérních cestách, při jejich plánování
a při jejich zvládání (Hargašová a kol., 2009, s. 226). Poradce tak nestojí pouze na počátku
(další) kariérní cesty dospělého jedince, ale může se stát dlouhodobějším průvodcem
na této cestě.
Výše zmíněné činnosti poradce však nejsou vyčerpávající. Podle Hlouškové (2019,
s. 48–51) lze dále k úkolům kariérových poradců doplnit ještě další aktivity, a to:
-

kritické

zhodnocení

informací

a

transformaci

nepersonalizovaných

informací do souboru personalizovaných (kariérních) informací dle potřeb
konkrétního jedince;
-

zprostředkování volných pracovních pozic, vyhledávání i nábor uchazečů
o zaměstnání, plánování nástupnictví, podpora při uvolňování zaměstnanců
(outplacement), podpora kariérového rozvoje.

Kritická práce s informacemi a kvalitními zdroji o pracovním trhu jsou nedílné
součásti kariérového poradenství. Nicméně Hloušková (viz výše) do kariérového
poradenství zahrnuje také aktivity, které jsou tradičně řazeny spíše pod obor personálního
řízení. Avšak také další autoři zmiňují, že kariérové poradenství se s personálním
řízením v některých činnostech prolíná. Fojtík (2020, nestránkováno) popisuje některé
personální činnosti ve vztahu ke kariérovému poradenství a zmiňuje, že:
-

při získávání nových pracovníků je třeba mapovat jejich kompetence
a odhalovat jejich potenciál;
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-

při vzdělávání zaměstnanců je žádoucí stanovovat jejich silné stránky a vize
do budoucna a podporovat zaměstnance i v rámci kariérních tranzitů (např.
v rámci talent managementu a nástupnictví);

-

v rámci péče o zaměstnance by personalisté měli poskytovat poradenství
matkám/otcům po rodičovské dovolené nebo zaměstnancům po dlouhodobé
nemoci, a taky se zasazovat o slaďování pracovního a osobního života;

-

při propouštění zaměstnanců je žádoucí podporovat propuštěné zaměstnance
formou outplacementu.

Z výčtu činností, které kariérový poradce vykonává nebo může vykonávat, je
zřejmé, že i některé další profese (zejména personalisté, sociální pracovníci, psychologové,
psychoterapeuti, koučové, vedoucí pracovníci ad.) se mohou v roli kariérového poradce
(i nevědomě) ocitnout, ačkoli nemusí být na tuto roli záměrně připravováni. Práce
a příprava kariérového poradce je specifická, a kromě základů psychologie a andragogiky,
by měl poradce znát i různé kariérové teorie (teorie volby povolání) a kariérové strategie
(strategie volby povolání), vývoj a strukturu trhu práce, zdroje kariérních informací a různé
nástroje a metody pro konkrétní práci s klienty (Vendel, 2008, s. 96). Jeví se proto jako
vhodné, aby zmíněné profese disponovali určitou bází znalostí a dovedností z oboru
kariérového poradenství a dokázali svým klientům či spolupracovníkům kariérové
poradenství poskytnout, případně aby měli tyto profese o službách kariérového poradenství
dostatečné povědomí a dokázali své klienty či spolupracovníky odkázat na profesionální
kariérové poradce.
Smyslem kariérového poradenství je spíše než radit v pravém slova smyslu,
tak pomoci lidem přemýšlet o jejich ambicích, zájmech, hodnotách, kvalifikacích,
kompetencích,

zkušenostech,

motivaci,

vlastnostech, schopnostech,

možnostech,

pracovních návycích apod. Poradce klientovi pomáhá porozumět nejenom sobě samému,
ale také trhu práce a tyto dvě roviny se snaží vzájemně propojit. Poradce neposkytuje
pouze odpovědi, ale spíše podporuje klienta, aby on sám hledal odpovědi skrze osobu
poradce. Kariérové poradenství má za úkol snížit pochyby, mylné představy, nízké
sebevědomí, nerozhodnost, domněnky a předsudky klienta, a naopak zvýšit sebevědomí,
sebedůvěru, motivaci, jistotu a odpovědnost za vlastní jednání. Kariérové poradenství tak
nemusí přicházet v úvahu pouze v případě, kdy se vyskytne nějaký akutní problém k řešení
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(např. ztráta zaměstnání, volba dalšího vzdělávání, přechod ze školy do zaměstnání),
ale může sloužit i jako preventivní (rozvojová) aktivita, která účastníky této služby vybaví
kompetencemi pro průběžnou lepší orientaci na pracovním trhu a více je připraví
na budoucí situace a změny, které mohou nastat. To potvrzuje i Scherrerová (2003, s. 5),
která považuje prevenci proti sociálním rizikům, se kterými se mohou jednotlivci setkat
na trhu práce, za cíl poradenského procesu.
V současném dynamickém světě by kariérové poradenství neobstálo, kdyby mělo
pouze poskytovat informace, jak tomu bylo v minulosti. Práce kariérového poradce tedy
zahrnuje pestrou škálu poradenských, diagnostických, informačních i vzdělávacích
činností. Komplexní kariérové poradenství by tak, aby mělo pozitivní přínos pro klienta,
mělo zahrnovat většinu výše uvedených činností. Jednotlivé činnosti nelze zcela oddělovat,
protože se vzájemně doplňují a působí synergicky.

1.4 Celospolečenská dimenze kariérového poradenství
Některé dopady a cíle kariérového poradenství se od úrovně individuálního klienta
přesouvají spíše na celospolečenskou úroveň. Jenschke (2012, s. 53), který představuje
ideje IAEVG (Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství), mimo jiné tvrdí,
že misí kariérových poradců je:
-

usilovat ve společnosti o rovnost příležitostí;

-

podporovat otevřené prostředí a usilovat o větší participaci ve veřejném
dialogu;

-

napomáhat k rozvoji aktivního občanství a kritického myšlení.

IAEVG skrze zmíněné mise apeluje na kariérové poradce, aby usilovali
a podporovali inkluzivní společnost a demokratické klima. Pokud jsou výše zmíněné
myšlenky v praxi kariérového poradce zohledňovány a naplňovány, pak má kariérové
poradenství nejenom dopad na konkrétního jedince (individuální přínos), ale má potenciál
přispívat k celospolečenským změnám a napomáhat například k vyšší sociální kohezi
(celospolečenský přínos). Kariérové poradenství se tak nemusí omezovat pouze
na individuální pomoc a na konkrétního jedince, ale poradce by měl vycházet také
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z celospolečenské situace, zohledňovat ji ve své praxi, usilovat o její rozvoj
a prostřednictvím své práce usilovat o demokratické hodnoty ve společnosti.
Hansen (2006, s. 2) uvádí, že podle výzkumů různých mezinárodních organizací
(např. Světové banky, OECD, Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy –
CEDEFOP, Evropské nadace odborného vzdělávání – ETF) je opětovně potvrzován
celospolečenský význam a důležitost kariérového poradenství, a to především pro dosažení
následujících cílů:
-

vzdělávací cíle: prevence proti předčasnému ukončování školní docházky
a zajištění odpovídající základny znalostí a dovedností, aby bylo možné čelit
výzvám při vytváření společností založených na znalostech v kontextu
ekonomické globalizace (zachování konkurenceschopnosti dané země
v globálním kontextu) a podpora odpovídajících vazeb mezi vzděláváním,
odbornou přípravou a světem práce;

-

ekonomické cíle: snížení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po pracovní
síle,

řešení

nezaměstnanosti,

zvýšení

HDP,

nižší

míra

fluktuace

zaměstnanců a zlepšení mobility pracovních sil;
-

sociální

cíle:

podpora

opětovného

začleňování

marginalizovaných

a rizikových skupin do vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání
a začleňování vyloučených skupin do obecných vzdělávacích programů
a trhu práce, nižší pravděpodobnost trestné činnosti (podpora inkluzivní
společnosti).
S uvedenými přínosy se shoduje i pohled Sultany (2004, s. 32–33), který mimo
dopad kariérového poradentství na osobní prospěch jedince vnímá i dopad kariérového
poradenství na rozvoj pracovního trhu, státního hospodářství, sociální spravedlnost
a inkluzi. Z výše uvedených cílů a přínosů vyplývá, že demokratické společnosti by měli
kariérové poradenství nabízet svým občanům, neboť ačkoli má tato služba přínos
pro konkrétního jedince, má také potenciál podporovat rozvoj celé společnosti. To lze
použít i jako argument, proč kariérové poradenství jako obor dále rozvíjet a zabývat se jím
na úrovni lokálních, národních i mezinárodních politik.
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1.5 Kariérové poradenství jako poradenství celoživotní
Pro kariérové poradenství se díky rozvoji konceptu celoživotního učení začalo
používat na počátku tohoto tisíciletí také označení „celoživotní poradenství“. Evropská
rada (2008, nestránkováno) celoživotní poradenství vnímá jako souvislý proces,
který umožňuje všem občanům v průběhu celého jejich života ujasnit si své zájmy
a kompetence, činit zodpovědná rozhodnutí ve sféře vzdělávání, odborné přípravy
a kariéry a dodává, že poradenství zahrnuje jak individuální, tak i kolektivní činnosti,
které vedou k nabytí dovedností potřebných pro rozhodování o vlastní profesní dráze
a pro její řízení. Nelze tedy kariérové poradenství redukovat pouze na cílovou skupinu
žáků, studentů, nebo nezaměstnaných, ale klientem služeb kariérového poradenství může
být kdokoli v kterékoli fázi jeho života. Jak bylo již zmíněno, i definice OECD a ELGPN
vymezují jako cílovou skupinu kariérového poradenství člověka jakéhokoli věku
a v jakékoli fázi jeho života (viz kapitola 1.2).
Přestože starší pracovníci bývají v debatě o kariérovém poradenství často
opomíjeni, musí však také činit řadu důležitých rozhodnutí, které se dotýkají jejich kariéry.
MPSV (2012, s. 4) definuje staršího pracovníka jako osobu, která má více než 50 let,
a ještě jí nevznikl nárok na pobírání řádného starobního důchodu. Cílem kariérového
poradenství pro starší pracovníky je především podpora při budování tzv. druhé či třetí
kariéry

a

v pozdějším

věku

také

intervence

na

podporu

aktivního

stárnutí

(např. jak postupně utlumovat pracovní zapojení, kdy přestat s placenou prací úplně, čím
placenou práci nahradit apod.). S tím těsně souvisí i koncept aktivního stárnutí. Ten je
charakterizován jako přístup ke starým lidem a seniorům, který jim umožňuje naplnit
potenciál jejich fyzického, psychického i sociálního blahobytu a přetrvávající účast
na ekonomickém, společenském, kulturním, duchovním i občanském dění (Evropská
rozvojová agentura, 2012, s. 12). Může se jednat o aktivity jako je např. práce na plný
či částečný úvazek, dobrovolnické aktivity, politická angažovanost, fyzická aktivita, další
vzdělávání, komunitní setkávání apod. Evropská síť politik celoživotního poradenství
(ELGPN) (2016, s. 41) v kontextu politiky aktivního stárnutí uvádí, že kariérové
poradenství pro starší osoby pomáhá maximalizovat ekonomické a sociální přínosy stejně,
jako je tomu u ostatních věkových skupin.
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V souvislosti se staršími pracovníky se často uvádí pojem mezigenerační učení
a mezigenerační předávání znalostí, neboť jsou tito pracovníci důležitým zdrojem
firemních znalostí a pracovních zkušeností (Evropská síť politik celoživotního poradenství
(ELGPN), 2016, s. 42). Dobře nastavený systém kariérového poradenství v organizaci
může hrát významnou roli i v tomto procesu, kde budou činnosti poradce nabývat podoby
kariérního plánování, plánování nástupnictví, motivace k mentoringu a zapojení starších
pracovníků

do

role

mentorů

a školitelů

a identifikace

potřebných

kompetencí

(Cimbálníková a kol., 2012, s. 128). Evropská síť politik celoživotního poradenství
(ELGPN) (2015a, s. 50) tvrdí, že: „Poradenství pro starší pracovníky je nejúčinnější,
pokud je součástí strategie celoživotního poradenství.“ Je tedy potřeba uznat, že kariérové
potřeby různých věkových skupin v oblasti rozvoje a řízení kariéry se mohou vzájemně
doplňovat (např. mentoring mladších pracovníků staršími může být přínosný pro obě
zúčastněné strany).
Pokud už starší pracovník z jakéhokoli důvodu nemůže dál působit na svém
pracovním místě, má zpravidla tento zaměstnanec množství zkušeností a kompetencí,
které lze uplatnit na jiném pracovním místě či v jiném oboru (tzv. přenositelné
kompetence). Činností poradce bude společně s klientem tyto kompetence identifikovat
a pojmenovat a nabídnout mu alternativní možnosti, kde tyto kompetence uplatnit.
Důležité bude stavět především na úspěších a pozitivních zkušenostech klienta, podpořit
jeho motivaci, sebevědomí a odhodlání. Evropská síť politik celoživotního poradenství
(ELGPN) (2016, s. 41) vymezuje, že v poradenství pro starší pracovníky jsou za úspěšné
považovány ty aktivity, které pomáhají těmto osobám zachovat si aktuální dovednosti pro
zaměstnatelnost a předcházet profesnímu zastarávání, jde např. o:
-

rozvoj kariérových kompetencí (viz kapitola 1.6);

-

identifikaci přenositelných dovedností a kompetencí (získaných neformálním
vzděláváním a informálním učením);

-

poskytování informací o možnostech další odborné přípravy a vzdělávání;

-

individuální poradenství zaměřené na stimulaci a posilnění motivace klienta
k učení a odhodlání přejít na jiné povolání;
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Evropská síť politik celoživotního poradenství (ELGPN) (2016, s. 41) také vidí
důležitost

včasného

poskytování

kariérového

poradenství

starším

pracovníkům

v souvislosti s přijímáním smysluplných rozhodnutí v sociálních a ekonomických
podmínkách, v nichž se tito lidé nacházejí, neboť starší pracovníci vykazují vyšší riziko
dlouhodobé nezaměstnanosti. To dokládá i Cimbálníková a kolektiv (2012, s. 18),
kteří tvrdí, že postavení starších pracovníků je na pracovním trhu vnímáno jako problém
a že věk je důležitým kritériem, který znesnadňuje uplatnění těchto lidí na pracovním trhu.
Proto ztráta zaměstnání u starších osob může mít za následek konečnou závislost
na sociálním systému se všemi negativy, které to s sebou může nést. Z výzkumu, který si
nechala zpracovat organizace Alternativa 50+ (2014, s. 15) vyplývá, že 40 % lidí
z výzkumného vzorku odešlo do předčasného důchodu z důvodu výpovědi (nejčastěji
při restrukturalizaci zaměstnavatele), při které často ani není zvažována konkrétní pracovní
pozice, ale věk a skupina zaměstnanců 50+ je právě ta skupina, která firmu opouští
nejdříve. Kariérové poradenství pro starší jedince (respektive celoživotní poradenství) však
může působit jako záchranná síť a může pomáhat těmto lidem navrátit se zpět
do pracovního procesu.

1.6 Kariérový management a kariérové kompetence
V kontextu kariérového poradenství se stále více rozvíjí koncept kariérového
managementu. Koncept kariérového managementu reaguje zejména na dynamičnost
a nejednoznačnost postmoderní éry a zdůrazňuje především možnost každého (zdravého)
jedince řídit svoji vlastní pracovní a vzdělávací dráhu a akcentuje model kariérových
kompetencí (Cudlínová a Košťálová, 2015, s. 29).
Kariérové kompetence neboli CMS (z anglického termínu career management
skills) představují takové schopnosti a dovednosti člověka, které mu umožňují účinně řídit
a rozvíjet vlastní kariérní kariéru (ELGPN (The European Lifelong Guidance Policy
Network), 2015b, s. 14). Těmito schopnostmi a dovednostmi mohou být např. získávání,
analyzování a vyhodnocování informací o sobě a o pracovním trhu, zodpovědné
(informované) rozhodování, zvládání změny, plánování životní dráhy, sebeprezentace,
schopnost vytvářet síť vztahů apod. Tyto specifické kompetence pak tvoří jednotlivé
modely kariérových kompetencí. Jelikož neexistuje naprosto univerzální kompetenční
model CMS a nelze ho ani vytvořit, neboť jeho tvorbu je třeba uzpůsobit lokálním
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tradicím, vznikly od 90. let různé národní modely kariérových kompetencí např. v Kanadě,
Anglii, Skotku, na Novém Zélandu a v dalších zemích (Komárek, 2019, s. 12). V České
republice takový model dosud chybí. Bylo však identifikováno osm kompetencí, které jsou
společné pro existující zahraniční modely kariérových kompetencí, těmi jsou:
-

„… sebepoznání a pozitivní sebepojetí;

-

pozitivní interakce s ostatními a networking;

-

reagování na změny a růst v průběhu celého života;

-

zapojení do vlastního rozvoje a pozitivní přístup k celoživotnímu učení;

-

efektivní zpracování kariérních informací;

-

kariérní (informované, vědomé) rozhodování;

-

zapojení do řízení vlastní kariéry;

-

porozumění roli jednotlivce ve společnosti a širším souvislostem.“ (Hašková
a Vaculík, 2016, s. 89–90)

Motlová (2020, s. 13) zmiňuje, že CMS představují klíčové kompetence, které jsou
předpokladem pro úspěch na trhu práce, a navíc že tyto klíčové kompetence mají pozitivní
dopad jak na štěstí a prosperitu konkrétního jedince, tak i celé komunity a celého národa.
Vaughan (2010, s. 43) vnímá CMS jako schopnosti a dovednosti pro spokojený život,
jehož práce je nezbytnou součástí. Výše uvedené kompetence, pokud je má jedinec
rozvinuté, jsou předpokladem ke snadnější orientaci na pracovním trhu, ke snadnějšímu
získání práce, a především k větší samostatnosti klienta, který má být schopen činit
vědomé a informované rozhodnutí, která budou mít pozitivní dopad na jeho kariéru, a tedy
i život. Právě to může být příčinou pozitivního dopadu na vnímané štěstí.
Činností kariérového poradce v kontextu kariérového managementu jedince tak je
především tyto kompetence identifikovat a rozvíjet u konkrétního klienta, aby je byl klient
schopen využít v řízení své vlastní profesní a vzdělávací dráhy. Jak uvádí Evropská síť
politik celoživotního poradenství (ELGPN) (2016, s. 13) kariérové kompetence se vyvíjí
v průběhu času a jejich úroveň je odlišná v různých fázích života. Tyto kompetence tak lze
rozvíjet v jakémkoli věku. Tím, že se jejich úroveň v průběhu života mění, je zapotřebí,
aby kariérový poradce dokázal identifikovat, nakolik jsou tyto kompetence u daného
klienta rozvinuté v jeho aktuální životní fázi a které kompetence je třeba rozvinout.
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U každého jedince to bude velmi individuální záležitost, přestože budou existovat skupiny,
které může spojovat specifický znak (např. ženy po mateřské či rodičovské dovolené, starší
pracovníci, absolventi vysokých škol, dlouhodobě nezaměstnaní).
Mohlo by se zdát, že zmíněná role poradenství téměř splývá se samotným
vzděláváním dospělých. Hloušková (2008, s. 294) však poradenství popisuje spíše jako
most, který spojuje cíle celoživotního učení a vlastní vzdělávání dospělých (učení se). Díky
tomu, že kariérové poradenství učí a rozvíjí u klientů kariérové kompetence, tak dochází
k naplňování cílů a principů celoživotního učení (dostupnost příležitostí ke vzdělávání,
rozvoj jedince ad.), a navíc se tyto principy stávají základními i pro samotné poradenství.

1.7 Kariérové vzdělávání
Strukturované vzdělávací aktivity a programy, které vedou k rozvoji kariérových
kompetencí lze souhrnně označit za kariérové vzdělávání (ELGPN (The European Lifelong
Guidance Policy Network), 2015b, s. 12). Cílem takového vzdělávání je, aby si jeho
účastníci osvojili dovednosti, schopnosti a soubory znalostí, které jim pomůžou
ve vyrovnávání se s neustálými změnami na pracovním trhu a v nalezení rovnováhy mezi
pracovními a životními rolemi.
Jarvis (2003, s. 3) usuzuje, že o své kariérní dráze by měl každý jedinec rozhodovat
sám, a navíc by ji měl být schopen i samostatně řídit, plánovat a vytvářet. K tomu má
napomáhat kariérové vzdělávání, které mimo jiné připravuje jedince i na celoživotní učení,
a především přesouvá zodpovědnost za kariéru právě na samotného jedince. Guichard
(2001, s. 165–166) postuluje čtyři cíle kariérového vzdělávání, kterými podle něho jsou:
-

rozvoj flexibility a adaptability pracovníků;

-

podpora osobního rozvoje jednotlivce;

-

pomoc žákům/studentům, rozhodnout se sami pro výběr dalšího studia
či prvního zaměstnání;

-

podpora společenské integrace (tedy posílení rovnosti příležitostí, zmírnění
sociální nerovnosti apod.).
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Výše uvedené cíle naznačují, že různé cílové skupiny kariérového vzdělávání
mohou mít různé cíle. Například žáci ve škole budou kariérně vzděláváni, aby se byli
schopni samostatně rozhodnout o své další vzdělávací a profesní dráze, kdežto
v andragogickém kontextu půjde především o rozvoj flexibility a adaptability dospělého
jedince

na pracovním

trhu.

Cíle

kariérového

vzdělávání

budou

záležet

také

na individuálním kontextu. Jinak bude cíl vypadat u jedince pouze se základním
vzděláním, který přišel o práci v kraji ohroženém vysokou nezaměstnaností a jinak
u vysokoškolsky vzdělaného vedoucího pracovníka, který se chystá na kariérní
tranzit do jiného oboru.
Opět je třeba akcentovat celospolečenské dopady kariérového vzdělávání.
Kariérové vzdělávání má možnost snížit nerovnosti, které ve společnosti plynou například
z různého rodinného prostředí. Pomocí kariérového vzdělávání by ideálně všichni žáci
a studenti měli dostávat stejné informace a mít stejné příležitosti zapojení do aktivit
kariérového vzdělávání tak, aby se co nejvíce snížily nerovnosti a všichni účastníci těchto
aktivit měli stejné povědomí o vzdělávacích a profesních možnostech a vnímali stejné
příležitosti, které pracovní trh nabízí. Následné rozhodnutí by pak mělo vycházet
především z jedince samotného, nikoli z okolních vlivů a kontextuálního působení.
Kariérové

vzdělávání

také

odráží

proces

zvyšování

profesní

relevance

akademických osnov a dozvídání se nových poznatků žáků a studentů o sobě a o světě
práce. Jde tedy o přizpůsobování vzdělávací činnosti potřebám pracovního trhu a integraci
kariérových informací a kariérového rozvoje (viz kapitola 1.8) do kurikula vzdělávacích
aktivit. Kariérové vzdělávání lze integrovat do učebních osnov v různých ročnících.
V zemích OECD je tato nabídka nejčastěji poskytována během sekundárního vzdělávání
v rámci přípravy na kariérní rozhodování studentů ke konci střední školy, ale v některých
zemích např. v České republice nebo v Dánsku začíná kariérní vzdělávání již na základní
škole (OECD, 2004, s. 44–46). Kariérové vzdělávání však může pokračovat i na vysoké
škole. Jako příklad lze uvést volitelný předmět na Vysoké škole ekonomické v Praze,
který je zaměřený na rozvoj kariérových kompetencí studentů a na budování
zodpovědného přístupu k vlastní kariéře (Motlová, 2020, s. 13). Nicméně na celostátní
úrovni v České republice neexistují žádné podpůrné dokumenty, které by se věnovali
tématu zavádění CMS na vysoké školy. Zavádění takových programů je v gesci
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konkrétních vysokých škol či jejich součástí. Hooley a Taylor (2014, s. 495) na základě
svého výzkumu tvrdí, že realizace těchto programů (předmětů) rozvíjejících CMS
u vysokoškolských studentů má i své opodstatnění, neboť tyto programy výrazně
napomáhají uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

1.8 Kariérový rozvoj dospělého jedince
K realizaci kariérového rozvoje jedince dochází především prostřednictvím
získávání dalších zkušeností a následné reflexe těchto zkušeností i samotného jednání.
Nejedná se pouze o rozvíjení profesní způsobilosti a kariérní růst, ale kariérový rozvoj
se týká vnitřních psychologických a behaviorálních procesů jedince, jako i vnějších
kontextových vlivů, které formují kariéru člověka v průběhu celého jeho života.
Pod kariérový rozvoj lze zařadit poznání a schopnost interpretace vlastních hodnot,
schopnost integrace různých životních rolí, vnímání kariéry a poznání vlastních
kariérových vzorců a stylu rozhodování, rozvoj sebepoznání, pozitivního sebepojetí
a seberealizace apod. (Harris-Bowlsbey a Niles, 2017, s. 12).
Aktivity, které vedou k většímu sebepoznání jedince, k lepšímu poznání světa
práce, k rozvíjení rozhodovacích a plánovacích dovedností, k lepšímu vyrovnávání se se
změnami a stresem, lze označit za kariérněrozvojové intervence. Tyto intervence
zplnomocňují jedince k úspěšnějšímu a efektivnějšímu zvládání překážek a úkolů,
jež souvisejí s rozvojem jeho vlastní kariéry (Harris-Bowlsbey a Niles, 2017, s. 12). Jedná
se tedy o aktivity (intervence), které směřují k rozvoji kompetencí pro řízení vlastní kariéry
(viz kapitola 1.6) a tím k lepšímu zvládání kariérních voleb. Proto kariérový rozvoj jedince
bude součástí většiny aktivit kariérového poradenství a hlavní náplní práce kariérového
poradce.

1.9 Aktuální situace kariérového poradenství v České republice
Tato kapitola zkoumá aktuální situaci kariérového poradenství pro dospělé jedince
v České republice. Pojem kariérové (kariérní, celoživotní) poradenství není ukotven
v české legislativě, existují pouze zákony a vyhlášky týkající se specifických oblastí
poradenství. Ve školství se tento termín často zaměňuje s termínem výchovné poradenství,
jehož součástí může i nemusí kariérové poradenství být, ve službách zaměstnanosti
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se užívá termín profesní poradenství (Národní vzdělávací fond, 2005, s. 8). Různé
pojmosloví a neukotvenost v zákoně ztěžuje jednotné vnímání kariérového poradenství. To
dokládá i veřejné mínění o kariérovém poradenství, neboť pouze asi 53 % lidí (ve věku
15–64 let) v populaci má utvořenou představu o tom, co kariérové poradenství je, zbylých
47 % uvádí, že o kariérovém poradenství nikdy neslyšelo (Eliášková a Šťastnová, 2020,
s. 69). Služeb kariérového poradenství využilo (zejména v souvislosti se ztrátou
zaměstnání, při změně zaměstnání nebo při výběru či změně školy) asi 14 % populace,
přičemž ti, co kariérové poradenství nevyužili jej (dle vlastních slov) nepotřebují nebo
o něm neví, což poukazuje na špatnou informovanost veřejnosti v této oblasti (tamtéž,
s. 3).
V České republice neexistuje jediná organizace, která by měla kariérové
poradenství v gesci jako celek, nicméně tuto oblast mají na starost především Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. MŠMT má v gesci
kariérové poradenství poskytované v rámci formálního vzdělávacího systému, tedy
na základních, středních a vysokých školách. Jedná se například o již zmiňované výchovné
poradenství, které se týká především dětí a mládeže, ale spadají sem i kariérní centra
zřizovaná při vysokých školách, která se týkají dospělých studentů a absolventů vysokých
škol. Opatření týkající se kariérového poradenství vydaná tímto ministerstvem se tak
dotknou

především

pracovníků

škol

a

školských

zařízení,

dětí,

mladistvých

a vysokoškolských studentů. MPSV má v gesci kariérové poradenství poskytované
především pro uchazeče o zaměstnání evidované na úřadech práce. Opatření týkající se
kariérového poradenství vydaná tímto ministerstvem se tak dotknou především
nezaměstnaných dospělých osob. Poradenství pro dospělé uchazeče o zaměstnání je
součástí zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících
zákonů, a to konkrétně v části týkající se Informačně poradenských středisek při Úřadu
práce České republiky (Česko, 2011, nestránkováno). Tuto zmínku však nelze považovat
za komplexní uchopení a ukotvení kariérového poradenství v celé jeho šíři.
Lidé se s kariérovým poradenstvím setkávají nejčastěji (viz tabulka č. 1) na úřadu
práce, ve škole (či pedagogicko-psychologické poradně) anebo v rámci orgánů státní
správy či samosprávy a specializovaných agentur či center pro kariérové poradenství
(Eliášková a Šťastnová, 2020, s. 13) Kromě zmíněného úřadu práce a informačně
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poradenských středisek se dospělý jedinec může s kariérovým poradenství setkat tedy
na střední škole (jedinec je na střední škole dospělý zpravidla ve třetím a čtvrtém ročníku),
na vysoké škole (v rámci již zmíněných kariérních centrem, center poradenských služeb,
případně v rámci programu rozvoje CMS), v rámci služeb agentur práce a dalších
soukromých organizací nabízející placené služby pro veřejnost, v rámci služeb
neziskových organizací, které můžou mít charakter placených i neplacených služeb
a v rámci péče o zaměstnance také u zaměstnavatele. Také existuje množství soukromých
poradců, kteří nabízejí své služby za úplatu.
Tabulka č. 1: Nejčastější poskytovatelé kariérového poradenství
Poskytovatel

Počet respondentů

% respondentů

Úřad práce ČR

2206

55,0

Škola / Pedagogicko-psychologická poradna

1033

25,8

MPSV/ ČSSZ / Kraj / Magistrát

558

13,9

Agentury a centra kariérového poradenství

299

7,5

Pracovní agentury

286

7,1

Firmy – zaměstnavatelé

148

3,7

Neziskové organizace

95

2,4

Internet

63

1,6

Bankovní či finanční instituce

45

1,1

Jiné

195

4,9

Neví, nedokáže určit

553

13,8

Zdroj: (Eliášková a Šťastnová, 2020, s. 13)
Kariérové poradenství pro dospělé jedince však nemá v České republice jednotný
rámec

a

jednotný

systém.

Kromě

chybějícího

legislativního

ukotvení,

schází

také strategické pojetí kariérového poradenství ve vzdělávacích politikách a v politice
zaměstnanosti. Absence tohoto systému jde ruku v ruce s dlouhodobě nevyhovujícím
stavem dalšího vzdělávání v České republice. Nedostatečná profilace těchto služeb
ve vzdělávacím systému a systému zaměstnanosti a nízká informovanost o jeho přínosech
tak může být důvodem, proč téměř třetina (30,3 %) veřejnosti uvádí, že jim služba
kariérového poradenství příliš nebo vůbec nepomohla (Eliášková a Šťastnová, 2020, s. 22).
Kariérové poradenství v České republice tedy stojí spíše na okraji zájmu odborníků i
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veřejnosti. Jedná se o služby, o kterých není ve společnosti velké povědomí a spíše k nim
panuje skepse, neboť jeho přínosy nejsou snadno měřitelné a lidé nejsou o jeho přínosech
ani dostatečně informováni.
I přes výše uvedené nedostatky existují v České republice subjekty a iniciativy,
které se snaží o (systematický) rozvoj kariérového poradenství. Například centrum
Euroguidance (sídlící při Domu zahraniční spolupráce, což je příspěvková organizace
MŠMT) funguje jako evropská síť rozvíjející kariérové poradenství v jednotlivých
členských státech Evropské unie a působí i v České republice. Centrum Euroguidance
pořádá vzdělávací aktivity pro poradenské pracovníky, každoročně realizuje celostátní
konferenci s mezinárodním přesahem ke kariérovému poradenství, realizuje soutěž a sdílí
příklady dobré praxe v rámci Národní ceny kariérového poradenství, spolupodílí se
na editaci odborném časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi a pořádá kulaté stoly
k diskusi o rozvoji kariérového poradenství v České republice (Euroguidance, 2020,
nestránkováno). Dále v České republice existuje Národní poradenské fórum, které bylo
zřízeno společně MŠMT a MPSV a nyní působí jako jejich poradní orgán. Další
organizace představují Expertní komora kariérového poradenství a Sdružení pro kariérové
poradenství a kariérový rozvoj, což jsou společenství odborníků v oblasti kariérového
poradentství. EKKP se snaží podporovat systémový rozvoj kariérového poradenství
v České republice a prosazovat jednotné standardy kvality kariérového poradenství
(Expertní komora kariérového poradenství, 2020, nestránkováno). SKPKR představuje
profesní platformu pro profesionály z oblasti kariérového poradenství a snaží se
podporovat kvalitu a dostupnost služeb kariérového poradenství v mezinárodním kontextu
a v celoživotní perspektivě (Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, 2020,
nestránkováno). Velkým přínosem těchto iniciativ je vzájemné síťování odborníků
a sdílení know-how a účast v odborných diskusích. Další organizací je Asociace
vysokoškolských poradců, která představuje společenství poradců z vysokoškolských
kariérních center a poradenských pracovišť. Ne všechny výše uvedené organizace však
samy poskytují přímou poradenskou činnost. Některé se podílí na tvorbě metodických
materiálů a informačních zdrojů, jiné mají řídící a koordinační funkci, některé poskytují
odborné zázemí, síťování a vzdělávání poradců (Muhić a kol., 2011, s. 8–9).
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1.10 Formy kariérového poradenství
Dělení forem kariérového poradenství existuje vícero a nelze tvrdit, že by bylo
vytvořeno jedno dělení, na kterém by se shodovali všichni odborníci. Různí autoři se také
liší v tom, co vnímají za formy kariérového poradenství. Pro tuto diplomovou práci jsou
formy definovány jako různé podoby poradenství, které mají určité specifikum. Formy
kariérového poradenství byly pro tuto diplomovou práci rozděleny:
A) Dle počtu účastníků poradenství na:
i.

individuální poradenství;

ii.

skupinové poradenství.

B) Dle využití ICT nástrojů na:
i.

osobní poradenství;

ii.

online poradenství.

Výše zmíněné formy lze vzájemně různě kombinovat. Například kombinace
individuálního a skupinového poradenství může mít pro konkrétního jedince větší dopad,
protože kombinace těchto forem se budou doplňovat a vzájemně sníží jednotlivé
nedostatky, které každá z forem má (viz kapitoly 1.10.1 a 1.10.2). Individuální poradenství
i skupinové poradenství lze realizovat osobní i online formou, záleží vždy na poradci
a klientovi, na jaké formě poradenství se domluví, respektive kterou formu poradenství je
možné v danou chvíli realizovat.

1.10.1 Individuální poradenství
Individuální poradenství probíhá za účasti jednoho klienta a jednoho poradce.
Tento typ poradenství staví především na vztahu a interakci mezi klientem a poradcem.
Tento vztah by měly dle Schneiderové (2008, s. 26) definovat vzájemná akceptace,
vzájemná důvěra a pochopení.
Individuální poradenství se může skládat z různých metod, které lze vzájemně
kombinovat v závislosti na situaci daného klienta. Půjde především o metody založené
na individuální interakci např. individuální kariérový koučink, osobnostní diagnostika
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s následnou individuální interpretací výsledků a konzultací apod. Základem individuálního
poradenství je však rozhovor, během kterého probíhá kladení otázek, výměna informací
a pozorování mimoslovních výrazů klienta. Proces rozhovoru a jeho vedení má na starost
poradce, obsah však určuje klient. Klienti představují sebe, své záležitosti k řešení
a dozvídají se nové informace (o sobě i o trhu práce) a poradce klade vhodně zvolené
otázky, případně poskytuje personalizované informace, podporu v jednání a rozhodování
a rozvojovou zpětnou vazbu (Jigau a kol., 2007, s. 207). Dále poradce využívá zjištěné
informace k tomu, aby porozuměl souvislostem klienta a kontextu jeho života, vyvozuje
z nich závěry a nabízí klientovi smysluplné interpretace, na jejichž základě si klient
v součinnosti s poradcem domlouvá další postup a vytváří akční plán. Běžný poradenský
rozhovor je většinou polostrukturovaný (záleží na metodice a zkušenostech poradce)
a obvykle trvá 50–60 minut (Jigau a kol., 2007, s. 208).
Poradce během rozhovoru používá rozličné komunikační techniky. Běžně
využívané komunikační techniky v poradenské praxi jsou například empatické
naslouchání, parafrázování, řízené dotazování, objasňování, sumarizování, kladení otázek
a další. Využívání různých komunikačních technik zefektivňuje poradenský proces
(poradce efektivněji získává informace od klienta, ale také je efektivněji předává klientovi,
lépe vede klienta k uskutečnění informovaného a vědomého rozhodnutí), proto je potřeba,
aby poradce nesledoval pouze vzájemnou výměnu informací mezí ním a klientem,
ale i dopředu přemýšlel o komunikačních technikách, které dále použije pro efektivní
poradenský proces (Freibergová a Maříková, 2013, s. 42–43). To předpokládá jistou
komunikační zdatnost kariérového poradce.
Za výhodu individuálního poradenství lze považovat fakt, že poradce věnuje
veškerou pozornost pouze jedinému klientovi a jeho specifickým problémům. Tento typ
poradenství nabízí komfort maximální důvěrnosti a individualizace poradenského procesu
potřebám klienta. Existuje zde větší šance aktivizace a zapojení klienta. Nevýhodu lze
spatřit v tom, že rozhovor je limitován představivostí klienta a poradce a v možnosti
nenavázání odpovídajícího poradenského vztahu například z důvodu nesympatií.
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1.10.2 Skupinové poradenství
Skupinové

poradenství

staví

především

na

skupinových

fenoménech,

tedy na skupinové dynamice a skupinové struktuře. Interakce probíhají nejenom
s účastníky a poradcem, ale také vzájemně mezi samotnými účastníky. V tomto procesu
tak vznikají a existují vztahové vazby mezi jednotlivými klienty vzájemně a také mezi
klienty a poradcem (Schneiderová, 2008, s. 26–27). Tyto vztahy mohou mít pozitivní,
ale i negativní dopad, neboť mohou působit kohezivně i odstředivě. Prací poradce tak
mimo jiné je, aby minimalizoval možné konflikty a nežádoucí skupinové jevy (pocit
závislosti na skupině, pocit výjimečnosti konkrétního člena apod.) a snažil se o vytvoření
podpůrného prostřední (Hargašová a kol., 2009, s. 7–8). Tato forma poradenství využívá
skupinové učení, skupinovou facilitaci a skupinové mechanismy (např. spolupráci).
Funguje zde vzájemná inspirace. Klienti si mohou dávat vzájemnou zpětnou vazbu, kterou
budou považovat za rovnocennou, protože se budou nacházet v podobné situaci, než kdyby
jim zpětnou vazbu předal pouze poradce. Může se zde objevit vzájemná podpora mezi
členy skupiny při dosahování cíle a vzájemná motivace.
Výhodou skupinového poradenství je, že větší množství klientů nabízí více pohledů
a umožňuje i simulace různých situací (např. při rolových hrách), což nabízí možnost
realizovat takové aktivity, které by při individuálním poradenství realizovat nešly.
Avšak se zde vyskytuje menší důraz na individuální pomoc konkrétnímu klientovi a jeho
situaci a skupinové poradenství může být náročnější i pro poradce, protože bude muset
zajistit, aby pozornost distribuoval rovnocenně mezi jednotlivé klienty a neupřednostňoval
nebo neopomíjel některé jedince. Proto je vhodné doplnit skupinové poradenství
i individuálním, aby měl účastník možnost probrat své individuální záležitosti více
do hloubky. Navíc musí poradce zajistit bezpečnou atmosféru, která je potřebná pro sdílení
vlastních pocitů, představ apod. Přesto však můžou existovat jedinci, kteří se nebudou cítit
ve skupině komfortně, nebudou se zapojovat a nebudou chtít sdílet vlastní myšlenky
a názory, což může narušit fungování celé skupiny.

1.10.3 Osobní poradenství
Osobní poradenství se realizuje v přímé interakci poradce a klienta (individuální
poradenství) nebo v interakci poradce a skupinou klientů (skupinové poradenství) v daném
čase a na daném místě. Není potřeba mít k dispozici ICT vybavení, pouze je třeba mít
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zajištěnou místnost, ve které nebudou poradce a klienti rušeni. Sklenářová (2011, s. 19)
za výhody osobního poradenství považuje možnost ovlivnění celého poradenského procesu
mimoslovní komunikací a celkově ho vnímá jako více přirozené než online formu.
Za nevýhody lze považovat nutnost klienta dopravit se fyzicky za poradcem a riziko tzv.
přenosu, tedy vzájemné ovlivnění mezi poradcem a klientem, které souvisí se vzájemnými
sympatiemi a antipatiemi (Sklenářová, 2011, s. 20).

1.10.4 Online poradenství
Online poradenství se realizuje skrze ICT techniku (např. osobní počítač, tablet,
mobil) za použití zvolené online aplikace, chat, email apod. Používání ICT nástrojů
v kariérovém poradenství nabývá stále na větším významu. Online nástroje mohou zvýšit
efektivitu poradenského procesu, proto se stávají jeho běžnou součástí. Online poradenství
může mít podobu poskytování online individuálního poradenství, využívání množství
informačních portálů, e-learningových platforem, online diagnostických nástrojů a řady
dalších online nástrojů. Online poradenství nabízí možnost využít tyto služby i pro klienty,
kteří se z různých důvodů (vzdálené bydliště, zdravotní důvody apod.) nemůžou dostavit
k poradci osobně. Online poradenství lze rozdělit na:
-

synchronní poradenství, kdy poradce i klient jsou ve vzájemném kontaktu
v konkrétní čas (např. písemně skrze chat, telefonicky skrze mobilní telefon
nebo za použití streamovací aplikace);

-

asynchronní poradenství, kdy poradce a klient nejsou ve vzájemném
kontaktu v konkrétní určený čas (např. kariérní konzultace skrze email).

Za výhody online poradenství lze proto považovat dostupnost těchto služeb a také
menší riziko přenosu, protože online prostředí vytváří větší odstup od klienta, naopak tento
větší odstup od klienta lze vnímat i jako nevýhodu, jelikož osobní kontakt nabízí lepší
vnímání klientových mimoslovních výrazů a větší napojení na klienta. Rychleji se tak
buduje důvěra, a navíc tento typ poradenství předpokládá, že klient bude mít dostupné
internetové připojení a klade na poradce i klienta jisté technické požadavky pro zvládnutí
práce s online nástroji (Sklenářová, 2011, s. 17–18).
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1.11 Metody kariérového poradenství
Podobně jako pro formy kariérového poradenství, ani pro metody neexistuje jediné
dělení, na kterém by se shodovala většina odborníků. Navíc i metody v kariérovém
poradenství jsou chápány různě. Pro tuto diplomovou práci jsou metody definovány jako
různé postupy, které využívají odlišné kroky pro dosažení určitého cíle kariérového
poradenství. Výčet metod není vyčerpávající, vybrány byly nejčastěji používané metody
v praxi kariérového poradce v současnosti.
1.11.1 Kariérový koučink
Kariérový koučink je klasicky definován jako typ koučinku, který se zaměřuje
na oblast práce a kariéry. Jak zmiňují autoři Hazen a Steckler (2010, s. 311) kariéroví
koučové přispívají koučovanému svým vhledem, informacemi a oporou při plánování
postupu k dosažení cílů, kterými můžou být:
-

výběr práce;

-

postup v zaměstnání;

-

změna práce (kariérní tranzice) – odchod ze zaměstnání, změna formy práce
či založení vlastního podniku;

-

hledání práce po ztrátě zaměstnání;

-

návrat do zaměstnání po mateřské či rodičovské dovolené;

-

nebo plánování související s odchodem z aktivního pracovního života.

To potvrzují i autoři Brooks a Skiem (2018, s. 191), kteří jako cíl kariérového
koučinku uvádějí podporu klientů při rozhodování ohledně kariérového rozvoje včetně
asistence při hledání práce. Tito autoři do kariérového koučinku řadí i tak praktické
aspekty jako je podpora při psaní životopisu, motivačního dopisu, příprava na pohovor,
vyjednávání o pracovní smlouvě, používání sociálních médií ve vztahu ke kariéře,
vytváření sítě kontaktů či tvorba osobní značky.
Z výše uvedených definic lze vyvodit, že v kariérovém koučinku jde především
o to, podpořit klienta v dělání informovaných a zodpovědných rozhodnutí týkající se jeho
kariéry. Avšak nelze si proces koučinku představovat tak, že kouč poskytne koučovanému
informace a ten se na základě nich rozhodne, ale kouč zejména prostřednictvím dialogu
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pomáhá koučovanému, který si především tyto informace nalézá a objevuje sám.
I v kariérovém koučinku se uplatňují základní (obecné) principy koučinku, kterými jsou:
-

„… partnerství;

-

vědomí cíle;

-

podpora sebedůvěry;

-

objektivita;

-

odpovědnost;

-

proaktivní přístup;

-

kognitivní procesy a vůle;

-

vnitřní motivace;

-

a hledání alternativ.“ (Cipro, 2015, s. 31–35)

Pokud je v kariérovém koučinku řeč o informacích, pak je třeba zmínit některé
nejdůležitější oblasti informací, které v kariérovém koučinku hrají roli. Jde především
o sebepoznání (poznání vlastních silných stránek, hodnot, vlastností, potenciálu, hledání
vlastního smyslu apod.), které člověka formuje ve vztahu k jeho kariéře. Oblast
sebepoznání tvoří jednu z největších částí kariérového koučinku. Kouč může pomocí
řízených otázek vést koučovaného k tomu, aby si lépe uvědomoval své silné stránky,
hodnoty, vlastnosti apod. a na základě toho koučovaný činil informovaná a zodpovědná
rozhodnutí. Další velkou oblastí informací jsou kariérní informace různého typu (jaké
možnosti práce existují, jak lze práci hledat, co nabízí pracovní trh apod.).
Významnou částí kariérového koučinku pak je podpora a případná asistence
v průběhu celého procesu hledání práce, žádání o práci, prezentace na pracovním trhu
až po vstup do práce a kariérní rozvoj. Z definice kariéry však vyplývá, že se během
kariérového koučinku můžou řešit i otázky volnočasového či neziskového zapojení
do dobrovolnických projektů, případně jejich reflexe ve vztahu k vlastnímu rozvoji
a sebepoznání.
Lze si všimnout, že kariérový koučink má velmi podobnou charakteristiku jako
kariérové poradenství obecně. Jak již bylo zmíněno, kariérový koučink pomáhá tím,
že podporuje sebedůvěru klienta, přistupuje ke klientovi v partnerském vztahu, posiluje
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klientovo vědomí vlastní zodpovědnosti a pomáhá klientovi v tom, aby byl schopen nalézt
si potřebné informace sám. Kariérový poradce dříve vystupoval a v jistých případech ještě
vystupuje jako expert na pracovní trh a většinu informací klientovi poskytoval či poskytuje
on. Nicméně v současné době mnoho kariérových poradců vystupuje především v roli
koučů, neboť ve své praxi uplatňují tzv. zmocňování (empowerment) klienta. Základním
principem takového přístupu je podpoření klienta v tom, aby si uvědomil vlastní
schopnosti a možnost změnit a ovlivnit svou situaci (Cudlínová, Košťálová a Němcová,
2018, s. 14A). Poradci uplatňující zmocňování ve své praxi přistupují ke klientům
s důvěrou v jejich schopnosti, respektují jejich zkušenosti, berou klienta jako experta
na vlastní život a podporují jakoukoli snahu klientů jednat samostatně (Cudlínová
a Košťálová, 2015, s. 26). I dále autorky Cudlínová a Košťálová (2015, s. 45) uvádějí,
že „… trendem v dnešní době není expertní přístup, kdy poradce navede klienta
ke „správnému řešení“, ale že úkolem poradce je klienta provázet na cestě a pomoci mu
při hledání vlastních řešení.“

1.11.2 Skupinové metody
Skupinové metody využívají formu skupinového poradenství, tudíž platí tytéž
zásady, co pro skupinové poradenství. Skupinové metody staví především na skupinových
fenoménech jako je skupinová dynamika, sociální učení, skupinová struktura apod.
Typickými skupinovými metodami, které se v kariérovém poradenství používají, jsou
řízená diskuse, skupinový kariérový koučink, hraní rolí, brainstorming, semináře,
případové studie, kariérové veletrhy, různé kreativní techniky, skupinové hry apod.
Jednotlivé metody se mohou vzájemně doplňovat a tvořit ucelený kariérně vzdělávací
program, kariérový workshop či osobnostně rozvojový kariérový kurz.

1.11.3 Osobnostní diagnostika
Osobnostní diagnostika se v kariérovém poradenství používá ke zhodnocení
klientova potenciálu, k posouzení jeho individuálních schopností a dovedností, k určení
kvalifikačního profilu a předpokladů pro konkrétní studium či výkon určité profese
(Pauknerová a kol., 2009, s. 64). Pro diagnostiku lze využít řadu nástrojů, jako jsou
psychometrické testy, osobnostní dotazníky, sebeposuzovací škály, sebehodnotící
inventáře, projektivní metody a další. Tyto nástroje nemají za cíl určit konkrétní „správné“
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povolání pro konkrétního člověka, ale poskytují výchozí bod, který by se měl stát
předmětem pro další úvahy o kariérním směřování jedince (Vendel, 2008, s. 86). Objektem
testování může být osobnost klienta, ale i jeho dílčí schopnosti, dovednosti, hodnoty,
motivace, preferované pracovní role, pracovní prostředí a další aspekty. Jedinec by se však
neměl rozhodovat na základě jednotlivých dílčích aspektů, ale během rozhodování by měl
vzít v úvahu co nejvíce faktorů a jednotlivých aspektů. Navíc používání některých
diagnostických nástrojů klade na osobu poradce specifickou potřebu po jeho kvalifikační
úrovni (například standardizované psychometrické testy může ve většině případů používat
pouze diplomovaný psycholog, pro jiné stačí pouze odborné školení či jiný typ vzdělání
např. pedagogické) a respektování etických standardů (Pauknerová a kol., 2009, s. 65).
K diagnostice se však používají i netestové metody (tzv. kvalitativní assessment).
Například projektivní metody formou asociací, metafor či obrázkových kartiček
se mnohdy využívají pro identifikaci klientových hodnot či preferovaného pracovního
prostředí nebo metoda mapování kompetencí, založená na švýcarském systému CH-Q,
se využívá pro identifikaci individuálních kompetencí, které klient nabyl formální,
neformální i informální cestou (Cudlínová, 2019, nestránkováno).
Nevýhodou většiny kariérových testů a dotazníků (např. Dotazník volby povolání
a plánování profesní dráhy) je skutečnost, že byly vyvinuty v zahraničí, v jiném kulturním
kontextu, a ne vždy byla adaptace původní verze testu či dotazníku do české verze úspěšná.
Kašpárková (2014, s. 34) v závěru recenze zmiňovaného Dotazníku volby povolání
a plánování profesního dráhy používání jeho české verze nedoporučuje a poukazuje
na jeho absenci standardizace v českém prostředí, nedostatečnou adaptaci na české
prostředí a zastaralost. Navíc osobnostní testování nemusí být vhodné pro každého,
neboť takové testování předpokládá plné pochopení použitých otázek a výrazů (což může
ztížit například fakt, že daný test nebude v rodném jazyce klienta), a navíc se do testování
promítá i aktuální nálada klienta a jeho snaha udělat zvláštní dojem – stylizace (Hill
a Nathan, 2006, s. 79–80). Osobnostní dotazníky a testy však mohou poskytnout rámec
pro další diskusi, zvýšit jasnost a důvěru poskytovaných informací (např. pokud se jedná
o klienta preferující analytický přístup), vyvolávají nové pohledy, snižují riziko náhodného
rozhodování a pomáhají pochopit minulé chování v práci (Hill a Nathan, 2006, s. 73). Je
proto vždy na důkladném zvážení, zda a jaké diagnostické nástroje bude poradce ve své
praxi používat. Ačkoli se může zdát, že se jedná o poměrně rychlý a efektivní nástroj,
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záleží vždy na další práci s výsledky a jejich vhodné interpretaci, nakolik bude mít
pro klienta osobnostní diagnostika skutečný přínos.
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2

Osobní pohoda (well-being)
V posledních čtyřiceti letech vzniklo množství teoretických koncepcí osobní

pohody, které se více či méně podobají. Obecně lze však tvrdit, že osobní pohoda
představuje kýžený stav optimálního fungování a prožívání, kterého se snaží dosáhnout
lidé na celém světe. Všichni chtějí být šťastní a cítit spokojenost. Kromě pocitu štěstí
a spokojenosti tento stav poskytuje další řadu výhod, které pozitivně ovlivňují život
člověka a jeho chování a jednání. Těmito výhodami jsou např. lepší fyzické i psychické
zdraví, lepší vztahy s druhými, větší angažovanost vůči druhým, větší otevřenost novým
zkušenostem (Kebza a Šolcová, 2005b, s. 71). Výzkum osobní pohody se na konci
devadesátých let minulého století a na počátku tohoto tisíciletí v empirické psychologii
jevil jako obzvláště prominentní, což částečně odráželo rostoucí povědomí o tom, že stejně
jako pozitivní afekt není opakem negativního afektu, osobní pohoda neznamená pouze
absenci duševních chorob (Deci a Ryan, 2001, s. 142). Postupem času se však koncept
osobní pohody a jeho operacionalizace stává více běžnou, a to nejenom v oboru
psychologie.
V této kapitole bude představeno pojetí osobní pohody detailněji. Prostor bude
věnován i příbuznému pojmu kvalita života. Dále budou představeny dvě významné
koncepce osobní pohody, jejichž kořeny lze najít již u antických myslitelů. V závěru
kapitoly budou stručně vymezeny i determinanty, které mají na míru osobní pohody vliv.

2.1 Pojetí osobní pohody
Ačkoli existuje pluralita definic osobní pohody, lze sledovat určité paralely,
které tyto definice propojují. Odborníci se shodují na tom, že osobní pohoda je dlouhodobý
emoční stav, kdy si jedinec uvědomuje a prožívá spokojenost s vlastním životem (Kebza
a Šolcová, 2005b, s. 70). Jedinec prožívající osobní pohodu má svůj život rád a vnímá svůj
život jako dobrý (Křivohlavý, 2015, s. 77). V anglické odborné terminologii se nejčastěji
používá pojem „well-being“, který lze doslova přeložit jako stav. „kdy je jedinci dobře“
a který se ustálil i v české terminologii (Kebza a Šolcová, 2005a, s. 12). Dále se v současné
psychologii pro popis stavu, kdy se jedinec cítí dobře a daří se mu, používá několik dalších
příbuzných pojmů jako je spokojenost, štěstí, psychologické bohatství, vzkvétání
a optimální prospívání (Slezáčková, 2012, s. 24). Ačkoli jsou tyto pojmy svými autory
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operacionalizovány a vymezeny různým způsobem, představují v podstatě různé elementy
(nebo jejich části) téhož. Nejedná se však o synonyma, ale o pojmy blízké svým obsahem.
V této práci bude používán primárně termín osobní pohoda (případně well-being), který lze
použít jako zastřešující pojem i pro další zmíněné termíny.
Osobní pohoda se z psychologické perspektivy „… řadí na pomezí afektů, nálad
a osobnostních rysů …“ (Kebza a Šolcová, 2003, s. 335), neboť jde spíše o dlouhodobější
prožitek, který je však současně „… ovlivňován i jednotlivými aktuálními prožitky
a náladou a také osobnostním nastavením jedince …“ (tamtéž, s. 335). Osobní pohoda má
v čase jistou stabilitu a vyznačuje se konzistencí v různých situacích. Nicméně v procesu
utváření a formování well-beingu mají své místo také hodnotící vztahy, které se
kontinuálně odehrávají a jsou jeho nezbytnou součástí, a tak kromě kognitivních
a emotivních složek zahrnuje osobní pohoda i důležitou složku postojovou (Kebza
a Šolcová, 2005a, s. 14). Lze tedy pozorovat, že osobní pohoda je komplexní konstrukt,
který je vícesložkový a vícedimenzionální.
Současně s termínem osobní pohoda se v odborných publikacích objevuje také
termín kvalita života, jež však představuje složitější vícedimenzionální fenomén,
který zahrnuje psychologický, sociální, biologický, ekonomický, kulturní a etický rozměr
(Slezáčková, 2012, s. 23). Osobní pohodu tak lze označit za součást kvality života,
neboť ta představuje ještě komplexnější koncept, než je samotný well-being. Ačkoli se lze
u některých autorů setkat se ztotožněním obou pojmů, je obvyklejší jejich rozlišování,
jak bylo uvedeno.
Přestože well-being představuje jeden z pojmů a fenoménů, jehož kvintesence je
spíše psychologická, je třeba o podstatě tohoto konceptu přemýšlet v interdisciplinárních
souvislostech. Koncept osobní pohody zasahuje do řady dalších společenskovědních
i přírodovědných oborů jako jsou filozofie, sociologie, ekonomie, pedagogika, medicína
ad. (Kebza a Šolcová, 2005a, s. 12) Urban (2016, s. 19) uvádí, že v posledních dvaceti
letech zaznamenal mezioborový výzkum osobní pohody, kvality života a štěstí obrovský
rozvoj a stal se eminentním objektem vědeckého i společenského zájmu. Například
švýcarští ekonomové Frey a Stutzer (2013, s. 432) tvrdí, že ekonomická činnost člověka
rozhodně není cílem sama o sobě, ale má hodnotu pouze pokud přispívá k lidskému well40

beingu. V medicíně a přidružených oborech se konceptu well-beingu dostalo největší
pozornosti kvůli definici zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1948,
která zdraví definovala jako „… stav kompletní tělesné, duševní a společenské pohody
(well-beingu), nikoli jen absence nemoci či nemohoucnosti.“ (WHO, 1948, s. 1) WHO tak
staví na stejnou úroveň důležitosti absenci nemoci a tělesnou pohodu s pohodou duševní
a společenskou. Komplexní osobní pohodu člověka tak tvoří duševní, sociální a tělesná
dimenze. Člověk by tedy měl pečovat o svoji sociální a duševní pohodu stejně jako
o fyzické zdraví (pohodu tělesnou).
V současnosti existuje dělení osobní pohody na dvě paradigmata (přístupy),
které se z části překrývají, ale zároveň jsou od sebe odlišné. Deci a Ryan (2001, s. 144–
145) popisují jednotlivá rozdělení následovně:
1. subjektivní osobní pohoda (well-being), která vychází z filozofie hédonismu,
jehož cílem je, aby člověk dosáhl co největšího možného pocitu štěstí skrze
potěšení (mysli i těla) a uspokojení v různých oblastech života;
2. psychologická

osobní

pohoda

(well-being),

která

vychází

z filozofie

eudaimonismu, který osobní pohodu chápe jako něco více než jen potěšení
a štěstí, ale osobní pohodu spatřuje v naplnění lidského potenciálu.
Zmínění autoři Deci a Ryan (2008, s. 3) později přichází s myšlenkou, že pokud
jedinec disponuje psychologickou osobní pohodou a zažívá plné naplnění svého
potenciálu, zažije díky tomu zároveň i hédonickou pohodu (subjektivní well-being),
naopak však nikoli – tedy ne každé hédonické prožívání a potěšení jsou součástí
eudaimonického prožitku.

2.2 Subjektivní osobní pohoda
Jak bylo zmíněno výše, subjektivní osobní pohoda vychází z tradice hédonismu.
Hédonická pohoda se týká převahy potěšení nad bolestí, přičemž jedním z jejích
zakladatelů je Aristippos z Kyrény, který za cíl života považoval slast (Bartels
a Baselmans, 2018, s. 1). Koncept subjektivní osobní pohody představuje vysokou míru
pozitivních emocí a nízkou míru negativních emocí, které jedinec prožívá a zároveň
pozitivní kognitivní (racionální) hodnocení vlastního života ve všech oblastech (Diener,
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1984, s. 543). Subjektivní osobní pohoda se tak skládá ze složky emoční i kognitivní.
Blatný (2016, s. 190) tvrdí, že přestože lidé žijí v životních podmínkách, které lze
objektivně definovat, záleží na subjektivním vnímání každého jedince, jak bude tyto
podmínky vnímat, reagovat na životní události a zvládat životní výzvy. Tudíž i dva jedinci,
kteří budou žít v téměř identických životních podmínkách, můžou mít zcela odlišnou
subjektivní osobní pohodu.
Diener a kolektiv (1999, s. 277) charakterizují subjektivní osobní pohodu jako
konstrukt, který tvoří několik kategorií různých jevů. Jedná se o jevy z oblasti emočních
reakcí (pozitivní a negativní emoce), z oblasti spokojenosti v různých životních oblastech
a globálního hodnocení celkové životní spokojenosti. Tyto hlavní oblasti a jejich jevy
(složky) jsou zobrazeny v tabulce č. 2.
Tabulka č. 2: Složky subjektivní osobní pohody
Pozitivní emoce

Negativní emoce

Životní spokojenost

(pozitivní afekt)

(negativní afekt)

radost

vina a zahanbení

Chuť měnit život.

nadšení

smutek

Spokojenost

Oblasti
spokojenosti
práce

s aktuálním rodina

životem.
potěšení

úzkost a strach

Spokojenost s minulostí.

volný čas

hrdost

hněv

Spokojenost

zdraví

s budoucností.
náklonnost

stres

štěstí

deprese

finance
Spokojenost s tím, jak mě spokojenost
vnímají ostatní.

extáze

závist

se

sebou
spokojenost

se

vztahy
Zdroj: Diener a kol., 1999, s. 277
Lze tedy vysledovat tři charakteristické znaky subjektivní osobní pohody:
1. vztahuje se ke konkrétnímu jedinci: spočívá tedy ve zkušenostech, prožívání
a zážitcích každého zcela individuálně;
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2. zahrnuje pozitivní rozměr prožívání: nejedná se pouze o absenci negativních
aspektů v životě jedince, ale o prožívání pozitivních emocí a uvědomování si
pozitivního hodnocení vlastního života;
3. vychází z celkového hodnocení všech oblastí života člověka (práce, rodina,
zdraví, finance ad.).

2.3 Psychologická osobní pohoda
Psychologická osobní pohoda, která vychází z tradice eudaimonismu, vystupuje
jako protiklad k subjektivní osobní pohodě. Na psychologickou osobní pohodu je
nahlíženo především z hlediska přístupu k řešení životních otázek a existenciálních výzev
člověka (Blatný, Hřebíčková a Jelínek, 2010, s. 31). Tento pohled považuje well-being
za více než jen za štěstí a potěšení. Koncept psychologické osobní pohody do sebe
absorboval některé myšlenky Aristotela (především jeho pohled na nejvyšší lidské dobro),
který byl skutečným odpůrcem hédonistické myšlenkové školy, ale také vychází z idejí
některých psychologů (např. C. G. Junga, G. Allporta, A. Maslowa, C. R. Rogerse), kteří
v psychologii představují především psychodynamický či humanistický směr (Deci
a Ryan, 2008, s. 3–4).
Carol Ryff (1989, s. 1070–1071) představila multidimenzionální model osobní
pohody, který se skládá z šesti dimenzí, jimiž jsou sebepřijetí, pozitivní vztahy, autonomie,
kontrola prostředí, smysl života a osobní růst a tvrdí, že pokud se jedinci bude dařit
naplňovat těchto šest dimenzí, pak může dosáhnout osobní pohody a optimálního
psychologického fungování, které velmi úzce souvisí i s duševním zdravím. Jednotlivé
dimenze jsou charakterizovány v tabulce č. 3. C. Ryff také vytvořila dotazník (RPWB –
Ryff’s scales of psychological well-being) pro měření psychologické osobní pohody. Jedná
se o soubor sebehodnotících škál (škál Likertova typu), pomocí nichž respondent posuzuje
úroveň všech šesti základních dimenzí psychologické osobní pohody.
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Tabulka č. 3: Dimenze psychologické osobní pohody a jejich charakteristika
Dimenze

Charakteristika

sebepřijetí

Pocit sebepřijetí jednotlivce je považován za ústřední rys duševního
zdraví a také za charakteristiku seberealizace, optimálního fungování
a dospělosti. Člověk s vysokou mírou sebepřijetí má pozitivní přístup
k sobě samému, přijímá sám sebe takového, jaký je (včetně silných
i slabých stránek) a svůj minulý život vnímá pozitivně. Člověk
s nízkou mírou sebepřijetí se se sebou cítí nespokojen, je zklamaný
svojí minulostí a je znepokojený některými svými vlastnostmi, přeje
si být jiný, než jaký je.

pozitivní

Schopnost tvořit pozitivní vztahy s ostatními je považováno za

vztahy

ústřední součást duševního zdraví a zároveň za znak zralosti. Člověk
s vysokou mírou této dimenze má vřelé, spokojené a důvěrné vztahy
s ostatními, má zájem o blaho druhých, má vyvinutou schopnost
empatie. Naopak člověk s nízkou mírou schopnosti tvořit pozitivní
vztahy má málo důvěrných vztahů s ostatními, je pro něj těžké být
vřelý, otevřený, je spíše izolovaný a není ochoten dělat kompromisy,
aby si udržel dobré vztahy s ostatními.

autonomie

Optimálně fungující jedinec je také popsán jako jedinec, který sám
posuzuje vlastní chování a nečeká na schválení vlastního chování
ostatními. Jedinec s vysokou mírou autonomie je rozhodný a
nezávislý, je schopný odolat společenským tlakům, hodnotí sebe
podle vlastních osobních standardů. Jedinec s nízkou mírou
autonomie je znepokojen očekáváním a hodnocením ostatních, má
strach, aby dokázal vyhovět ostatním, snadno se poddává
společenským tlakům a při rozhodnutích spoléhá spíše na úsudky
ostatních.

kontrola

Tato dimenze představuje schopnost člověka optimálně fungovat

prostředí

v prostředí, ve kterém se člověk nachází a tvořivě ho měnit
prostřednictvím své fyzické nebo duševní činnosti. Člověk s vysokou
mírou v této oblasti dokáže zvládat nároky prostředí, ve kterém se
vyskytuje, efektivně využívá okolních příležitostí, umí si vybrat nebo
vytvořit kontext vhodný pro osobní potřeby a ví, že okolní prostředí
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může ovlivnit. Člověk s nízkou mírou schopnosti zvládat prostředí
má potíže se zvládáním každodenních záležitostí a nároků, cítí se
neschopný změnit nebo zlepšit okolní kontext, neumí využívat
příležitosti a postrádá pocit kontroly nad vnějším světem.
smysl života

Tato dimenze směřuje k vědomí člověka, že jeho život má smysl.
Ten, kdo optimálně funguje, má vymezené životní cíle a životním
směr, kterým se ubírá, což přispívá k pocitu smysluplného života.
Člověk s vysokou mírou v této dimenzi má definované životní cíle a
životní směr. Vidí smysl v minulém i současném životě a má víru,
která dává životu smysl. Člověk s nízkým skóre v této dimenzi
postrádá smysl života, chybí mu životní cíle a směr, nevidí smysl
svých zkušeností, nemá víru, která by dávala jeho životu smysl a
pocit naplněného života.

osobní růst

Dimenze osobního růstu popisuje, že člověk, který optimálně
funguje, nadále rozvíjí svůj potenciál a je otevřený vůči zkušenostem.
Člověk s vysokým skóre v dimenzi osobního růstu tak má pocit
neustálého vývoje, ví, že se může neustále zlepšovat, je otevřen
novým zkušenostem, má smysl pro realizaci svého potenciálu a
dokáže sledovat své zlepšení v průběhu času. Člověk s nízkým skóre
v dimenzi osobního růstu má pocit osobní stagnace, postrádá pocit
zlepšení v průběhu času, cítí se znuděně a nezajímá se o život, je
uzavřený novým zkušenostem, nechce se dále rozvíjet.
Zdroj: upraveno dle Ryff, 1989, s. 1071–1072

Z výše uvedených poznatků lze vyvodit, že v konceptu psychologické osobní pohody
nejde tedy primárně o maximalizaci pocitu štěstí skrze zvyšování pozitivních emocí,
eliminaci negativních emocí a subjektivní pozitivní hodnocení svého života, jako je tomu
u subjektivní osobní pohody, ale jde především o seberealizaci, naplnění vlastního
potenciálu, aktivní přístup k životu, smysluplný a naplněný život s kvalitními vztahy. Díky
těmto aspektům může člověk pociťovat osobní pohodu a spokojenost s vlastním životem,
i když se v jeho životě objeví nepříjemná skutečnost (např. výpověď z práce, nemoc). Tyto
nepříjemné skutečnosti nemusí negativně ovlivňovat jednotlivé dimenze psychologické
osobního pohody, ale naopak jedinec tyto dimenze (respektive kompetence, které tyto
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dimenze obsahují) využije k překonání těchto těžkostí. Například někdo, kdo bude vysoko
skórovat třeba v dimenzích osobní růst a kontrola prostředí, bude brát tyto nepříjemné
skutečnosti spíše jako další příležitost k rozvoji a spolehne se na vědomí toho, že může
svoji situaci a prostředí ovlivnit a měnit pozitivním směrem. Proto k dosažení
psychologické osobní pohody může jedinci pomoci osobní rozvoj, který bude mít za cíl
záměrně rozvíjet zmíněné dimenze. Joshanloo (2019, 185–186), který zkoumal vztah mezi
subjektivní a psychologickou osobní pohodu v průběhu dvaceti let, tvrdí, že psychologická
osobní pohoda může být z dlouhodobého hlediska přínosnější než subjektivní osobní
pohoda, protože je pravděpodobnější, že psychologická osobní pohoda zvýší budoucí
úrovně obou aspektů pohody a své tvrzení podkládá následujícími tezemi:
-

díky výzkumu zjistil, že subjektivní osobní pohoda předpovídala subjektivní
osobní pohodu i o 10 let později, ale psychologická osobní pohoda současně
předpovídala psychologickou osobní pohodu o 10 i 20 let později;

-

ve srovnání s psychologickou osobní pohodou jsou hladiny subjektivní
osobní pohody silněji určovány emocionálními zážitky, které se mohou
dramaticky lišit v čase a kontextu;

-

psychologická osobní pohoda je založena na rozvíjení stabilnějších
dovedností a schopností, které vedou k vyšším úrovním stability pociťované
osobní pohody.

I Huta a Ryan (2010, s. 758) svým výzkumem dokazují, že účast
na eudaimonických činnostech posílila well-being jak okamžitě, tak i tři měsíce poté,
zatímco účast na hédonických činnostech posílila well-being pouze okamžitě. Na základě
uvedených tvrzení lze předpokládat, že pokud se bude jedinec vědomě zaměřovat spíše
na rozvoj psychologické osobní pohody (respektive rozvoj jednotlivých dimenzí osobní
pohody) než na maximalizaci subjektivní osobní pohody (respektive maximalizaci
pozitivních afektů a minimalizaci negativních afektů v životě), pak bude takový jedinec
vykazovat stabilněji vyšší míru osobní pohody, a tedy pociťovat větší spokojenost v životě.

2.4 Determinanty osobní pohody
Existuje poměrně velké množství aspektů, které mají vliv na osobní pohodu,
a to navíc v různé míře. Kebza a Šolcování (2005b, s. 78–79) uvádí, že osobní pohodu
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ovlivňuje například zdraví, pohlaví, věk, vzdělání, zaměstnání, příjem, kultura,
náboženství, sociální vztahy, osobnost jedince a tento výčet rozhodně není úplný.
Hamplová (2006, s. 52) tvrdí, že s osobní pohodou souvisí i rodinný stav, a to tak,
že manželství zvyšuje osobní pohodu a zároveň autorka dodává, že by bylo značně
omezující vliv manželství (a partnerství) na osobní pohodu přisuzovat pouze lepšímu
zdravotnímu stavu a lepší finanční situaci partnerů (které z manželství a partnerství
plynnou), ale že je třeba vzít v potaz i faktory jako je podpora, vzájemná společnost,
pomoc a povzbuzení, které k soužití dvou lidí patří.
Diener a Suh (1998, s. 321–322) na základě vlastního výzkumu uvádí,
že s přibývajícím věkem jedince klesá význam složky osobní pohody založené
na pozitivních afektech, a naopak posiluje složka kognitivně hodnotící. Lze tedy
konstatovat, že osobní pohoda se v mládí odvíjí především od intenzity a množství
(pozitivních) emočních prožitků a má spíše expresivní podobu, kdežto s postupujícím
věkem stále více převažuje rozumové hodnocení života. V čase tedy posiluje ta složka
osobní pohody, která se opírá o osobní zkušenosti (Blatný, Hřebíčková a Jelínek, 2010,
s. 38).
Dalším z významných determinantů osobní pohody je vzdělání. Kebza a Šolcová
(2005c., s. 6) zjistili, že: „… vysokoškolské vzdělání u české populace zvyšuje osobní
pohodu téměř jedenapůlkrát.“ Jestliže bude vzdělání považováno za naučenou efektivnost,
pak se lze domnívat, že vzdělanější jedinci budou lépe zvládat problémy každodenního
života (viz popis dimenze kontrola prostředí v tabulce č. 2), neboť pro to budou lépe
vybaveni, což může mít za následek vyšší osobní pohodu.
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3

Vztah mezi kariérovým poradenstvím a osobní pohodou
V mnoha publikacích se v souvislosti s kariérovým poradenstvím a rozvojem

kariérových kompetencí vyskytuje i termín spokojenost a spokojený život (viz kapitoly
1.2, 1.3 a 1.6). Obvykle však nejsou zmiňovány přímé souvislosti mezi těmito proměnnými
a mechanismy, jak kariérové poradenství na spokojenost či osobní pohodu dospělého
jedince působí. Tato kapitola zkoumá tyto mechanismy, díky nimž může mít zkušenost
s účastí na kariérovém poradenství přímý dopad na osobní pohodu dospělého jedince
a snaží se tak vyplnit deficit v této oblasti. Kapitola se dotýká také vztahu kariérového
poradenství a blahobytu společnosti.

3.1 Kariérové poradenství a osobní pohoda dospělého jedince
Robertson (2013, s. 256) uvádí, že vztah (poradce a klienta) v kariérovém
poradenství může být sám o sobě přínosný pro osobní pohodu klienta, a to ze stejných
důvodů jako v případě terapeutického sezení – tedy v kontextu podpůrného vztahu
kariérového poradenství může být klientům poskytována emoční podpora a vedení
k pozitivnímu smýšlení o sobě a svých kompetencích, což klientům pomáhá při zvládání
nouze a klíčových kariérních momentů (např. při ztrátě zaměstnání, při hledání prvního
zaměstnání, při volbě dalšího vzdělávání, při návratu z mateřské či rodičovské dovolené
na trh práce). Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od terapeutického sezení není pomoc
se zvládáním emocí obvykle dohodnutým cílem intervence v kariérovém poradenství,
ale emoční podpora je přesto běžným prvkem procesu (viz kapitola 1.3, která pojednává
o činnostech kariérového poradce, jejichž součástí je i „naslouchat a povzbuzovat“). Tato
emoční podpora tak bude mít pozitivní dopad na osobní pohodu dospělého jedince,
neboť se bude snažit o eliminaci negativních afektů, a naopak zvýšení těch pozitivních.
Vedení k pozitivnímu smýšlení o sobě a svých kompetencích dokládají i Gration a Hughes
(2009, s. 8), kteří hodnotí přes sto zdrojů týkající se kariérového poradenství a dochází
k závěru, že existují silné důkazy o tom, že důkladné kariérové poradenství podporuje
důvěru jedince v nalezení zaměstnání vlastními silami. Kariérové poradenství usiluje o to,
aby byli klienti proaktivní a věřili ve svou schopnost jednat a viděli možnost změnit
zaběhnutý stav věcí (viz kapitola 1.11.1 a popis tzv. zmocňování). Z tohoto tvrzení lze
předpokládat silné působení kariérového poradenství na dimenzi kontroly prostředí
(popsanou v kapitole 2.3).
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V kapitole 1.3. jsou mezi činnostmi kariérových poradců zmíněny i následující
činnosti: posilovat sebedůvěru, sebevědomí a sebejistotu klientů a mapování kompetencí.
Znalost vlastních kompetencí, víra ve vlastní kompetence, uvědomení si jejich zlepšování
v čase a možnosti jejich dalšího rozvoje jsou důležitými faktory pozitivně ovlivňující
osobní pohodu (viz kapitola 2.3). Naopak pocit bezmoci a nedostatek kontroly
nad vlastním životem a prostředím vede k osobní nepohodě. Je pravděpodobné, že tato víra
ve vlastní kompetence klienta a jejich další možný vývoj bude aktivitami kariérového
poradenství podpořena.
I Peavy (2013, s. 24), který vidí podobnost mezi terapií a poradenstvím, tvrdí,
že kariérové poradenství přispívá jedincům k převzetí kontroly nad vlastním životem skrze
vytvoření a posílení vnitřních kritérií, které jedinci pomohou činit další volby, rozhodovat
se a jednat. Kariérový poradce provází klienta procesem hodnocení, přijetí či změny
některých aspektů jeho osobnosti, jeho vztahů nebo situace. Klienti se snaží pochopit
a změnit aspekty svého každodenního života k lepším variantám a učinit volbu, se kterou
budou spokojeni.
Kariérové poradenství může také povzbudit klienty, aby byli optimističtí ve vztahu
k budoucí situaci, stanovili si konstruktivní (konkrétní, měřitelné, dosažitelné) cíle
a zaměřili se spíše na své úspěchy a potenciál budoucnosti, než aby přemýšleli o minulých
nebo současných neúspěších a problémech (Robertson, 2013, s. 257). Lidé, kteří si
stanovují své cíle a systematicky usilují o jejich dosažení, si ve společnosti počínají
efektivněji a dosažení cíle se pak může odrazit i v jejich vyšší pociťované osobní pohodě
(Blatný, Hřebíčková a Jelínek, 2010, s. 38).
Dosedlová (2005, s. 59–60) dává do souvislostí pozitivní očekávání do budoucna
(optimismus) a pozitivní emoce (tedy pozitivní dopad na well-being), a především tvrdí,
že optimismus není o ignoraci aspektů, které můžou negativně ovlivnit osobní pohodu
dospělého jedince, ale naopak tvrdí, že optimisté aktivně podnikají kroky k podpoře kvality
svého života. Kariérové poradenství je zaměřeno především na cíl a na akci klienta, snaží
se ho aktivizovat a povzbudit k tomu, aby přijal zodpovědnost za svůj život (viz kapitola
1.2.). Kromě praktických výhod vyplývajících z dosažení cíle (získání zaměstnání, úspěšná
kariérní změna apod.) bude pravděpodobně mít proces stanovení a sledování cílů
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skutečnou výhodu, neboť samotné stanovení cílů znamená ochotu přijmout možnost
pozitivních výsledků.
Kariérové poradenství je zaměřeno převážně na budoucnost, přesto ho lze označit
jako retrospektivní, neboť usiluje o podporu pozitivní rekonstrukce vnímání minulých
zkušeností. Minulost je místem, kde mnoho lidí hledá důkaz podporující vnímání,
které o sobě mají, nicméně lidé mnohdy zastávají zkreslené interpretace vlastních
neúspěchů jako selhání a taková připomínaní negativních zkušeností jakožto neúspěchů,
zklamání, selhání a neuspokojivých výkonů, poskytují podhoubí pro vznik negativních
emocí jako je například pocit viny, zahanbení, vztek ad. (Cannon, 1997, s. 491). Zamýšlet
se nad minulostí a pomoci jednotlivcům přemýšlet o předchozích zkušenostech
v pozitivnějším světle (např. jaké překážky jsem překonal, co a jak jsem již zvládnul, jaké
kompetence jsem využil, k čemu mé jednání přispělo) je nedílnou součástí práce poradce,
která směřuje především k uvědomení si vlastních schopností, dovedností a znalostí
a na naučení se něčeho užitečného (např. co mi pomáhá překonat překážky, jaká je má
motivace) pro plánování lepší budoucnosti (viz kapitola 1.2. a 1.3). Osobní minulost
každého jedince lze považovat za zdrojovou banku dovedností, kvalifikací a zkušeností,
a ty lze využít jako prostředky k nasazení za účelem řešení budoucích výzev, neboť minulé
události, dokonce i ty, které dle jedince mají spíše negativní výsledky, lze předefinovat
a můžou se stát zdrojem učení (Robertson, 2013, s. 257). Lze předpokládat, že takové
pozitivní přerámování minulých zkušeností bude mít pozitivní dopad na osobní pohodu
dospělého jedince (např. v dimenzi osobní růst, sebepřijetí). Popsaný přístup přerámování
dosavadních zkušeností vychází z narativního poradenství a konstruktivistického přístupu,
o kterém Hartung a Taber (2008, s. 81) tvrdí, že pomáhá lidem rozšiřovat možnosti,
jak využít jejich vlastnosti a kompetence způsobem, který posune jejich růst a vývoj, zvýší
jejich spokojenost a celkovou osobní pohodu a dodá životu větší soudržnost. To, zda lidé
mají či nemají jasné sebepojetí a účinně se přizpůsobují přechodům a změnám, může mít
významný dopad na kvalitu jejich života, neboť nedostatek jasného a stabilního pohledu
na sebe může ve skutečnosti způsobit, že lidé budou svět vnímat jako chaotické
a nezvladatelné místo (Berzonsky, 2003, s. 138). To zase může vést k životu zbaveného
smyslu a životního směru. Vzhledem k těmto implikacím je zásadní, aby kariéroví poradci
využívali přístup a metody, které podporují pozitivní sebenáhled, definování životního
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smyslu a autonomii klienta. Pak lze předpokládat, že takové kariérové poradenství bude
mít na osobní pohodu dospělého jedince pozitivní dopad.
Little, McAdams a McGregor (2006, s. 569), kteří zkoumali vztahy mezi životními
osudy, osobnostními rysy a osobními cíli účastníků a jejich celkový dopad na spokojenost
v životě, zjistili, že lidé, kteří uváděli nejvyšší úroveň spokojenosti, byli ti, kteří udržovali
osobní cíle v souladu s jejich osobnostními rysy a které tematicky souvisely s jejich
životními příběhy. Tato zjištění v podstatě ukazují, že když lidé sledují cíle shodné s jejich
dispozičními vlastnostmi a tyto cíle se vážou k jejich životnímu směřování, je výsledkem
štěstí a spokojenost se životem. Avšak proces sebepoznání a vymezení vlastního sebepojetí
člověka může být skličující, neboť má jedinec tendenci utvrzovat se v tom, co si o sobě již
myslí (jak bylo popsáno výše). Role kariérových poradců bude tedy pomoci v tomto
sebepoznávacím procesu, při budování pozitivnějšího sebenáhledu a při definování
osobních cílů, které budou v souladu se životním směřováním klienta. Tento proces tak
může opět přispět k osobní pohodě dospělého jedince. Navíc skutečnost, že si klienti
popíšou vlastní hodnoty, poznají je a porozumí jim, může v budoucnu zabránit střetům
s hodnotovým systémem klientů a vnějším světem. To klienty ušetří dalších negativních
emocí, které z těchto střetů plynou.
Kromě výše uvedených dopadů kariérového poradenství, by tento typ poradenství
měl mít i sociální výhody. Robertson (2013, s. 258) tvrdí, že když je cílem kariérového
poradenství podporovat účast v práci a učení (vzdělávání), znamená to, že klienti mohou
získat příležitosti k začlenění do sociální skupiny, navazování přátelství a vyhýbání
se osamělosti, což jim může umožnit budovat jak kvalitu, tak kvantitu svých sociálních
vazeb, vytvářet užitečné kontakty, které jim mohou pomoci při řešení budoucích kariérních
nebo osobních výzev. Hill a Nathan (2006, s. 30–31) uvádí, že téma vztahů do kariérového
poradenství také patří (neboť klientem může být např. zaměstnanec nespokojený se svým
nadřízeným, manažer s nízkým sebevědomím, který nedokáže efektivně komunikovat
s podřízenými apod.), proto, přestože problémy s (pracovními) vztahy nemusí být nutně
problémy, které klient přinese a představí v počátku kariérového poradenství, pozornost
kariérového poradce by se měla ubírat i tímto směrem. Neboť rozkrytí problematických
(pracovních) vztahů a pomoc s jejich řešením, může přispět k řešení základní kariérní
otázky, se kterou klient přichází (např. zda má změnit práci, ve které se necítí spokojen
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a naplněn) a opět to může vést k podpoře osobní pohody (konkrétně v dimenzi pozitivní
vztahy). Význam kariérového poradenství nejenom pro osobní, ale i sociální rozvoj
jednotlivců vymezuje i trojice autorů Masdonati, Massoudi a Rossier (2009, s. 197–198),
kteří navíc tvrdí, že kariérové poradenství je nejen efektivní s ohledem na ukazatele
specifické pro kariéru, ale může také pozitivně ovlivnit další oblasti fungování a celkovou
spokojenost klientů se životem. Navíc Kesavayuth a Zikos (2017, s. 17–18) zjistili,
že u lidí, kteří jsou celkově spokojenější se životem nebo mají lepší duševní zdraví, je
méně pravděpodobné, že budou nezaměstnaní. V tomto kontextu tak lze osobní pohodu
vnímat spíše jako příčinu (než jako důsledek) udržení zaměstnání.

3.2 Kariérové poradenství a blahobyt společnosti
Rozvoj společnosti byl tradičně hodnocen pouze na základě ekonomické aktivity
a měření ukazatele HDP (hrubý domácí produkt). Postupně byl tento ukazatel mylně
považován za indikátor blahobytu společnosti, proto vzniklo množství iniciativ, které se
snažily vypracovat takový indikátor, který by obsáhl rozvoj společnosti nejen s ohledem
na ekonomický rozvoj, ale také s ohledem na rozvoj environmentální a sociální
(Zbránková, 2014, s. 576–577). Ve vztahu ke kariérovému poradenství lze zmínit
především alternativní sociální indikátory rozvoje společnosti (např. nezaměstnanost,
rovný

přístup

ke vzdělání,

úroveň

vzdělání,

množství

volného

času,

účast

na dobrovolnictví) a komplexní indikátory blahobytu společnosti, které měří kvalitu života
i ve vztahu k práci např. OECD Better Life Index, Canadian Index of Wellbeing, Happy
Planet Index, Gross National Happiness Human Development Index nebo World
Happiness Index (Zbránková, 2014, s. 581).
Přestože chybí jednoznačně prokazující výzkumy, které by zkoumaly dopad
kariérového poradenství na celkový blahobyt společnosti, lze předpokládat jeho pozitivní
efekt, a to především díky jednotlivým dopadům kariérového poradenství, které má
na celospolečenské úrovni (viz kapitola 1.4). Kariérové poradenství usiluje ve společnosti
o rovné příležitosti, otevřené prostředí, větší participaci občanů (Jenschke, 2012, s. 53)
a také usiluje o opětovné začleňování marginalizovaných a rizikových skupin
do vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání a začleňování vyloučených skupin
do obecných vzdělávacích programů a trhu práce, a podporuje tak inkluzivní společnost
(Hansen, 2006, s. 2). Inkluzivní společnost má pak řadu benefitů a pozitivních dopadů
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pro společnost jako je ekonomický růst, růst zaměstnanosti, růst produktivity, pozitivní
dopad na well-being, sociální kohezi a angažovanost ve veřejném dialogu (Carter, 2015,
s. 2–4). Navíc, jak bylo uvedeno v kapitole 1.5, kariérové poradenství může sloužit jako
záchranná síť pro starší pracovníky při ztrátě zaměstnání, které u této skupin může
znamenat konečnou závislost na sociálním systému. Kariérové poradenství se tedy snaží
o maximalizaci ekonomických a sociálních přínosů skrze optimální využití lidského
potenciálu v souvislosti s konáním spokojených voleb. Kvalitní kariérové poradenství by
tak mělo přispívat cílům rozvoje společnosti a jejímu blahobytu.
Z uvedeného textu se zdá být možné postulovat řadu kauzálních mechanismů.
Kariérové poradenství může přímo či nepřímo přispívat osobní pohodě dospělého jedince
a blahobytu společnosti prostřednictvím poskytování pomáhajícího vztahu, emoční
podpory, budování důvěry, podpory optimismu prostřednictvím identifikace budoucích
cílů a definování profesní identity. Důkazy jsou však stále příliš omezené na to, aby bylo
možné vyvodit pevné závěry. Přesto existuje rozumné odůvodnění a dostatek důkazů
naznačujících, že je rozumné očekávat, že tyto dopady mohou být pozitivní. Stále existuje
naléhavá potřeba výzkumu, který by přímo hodnotil vliv kariérového poradenství
na jednotlivé dimenze osobní pohody dospělého jedince, o což se snaží empirický výzkum
v této práci (viz kapitola 4).

53

4

Empirické šetření – Identifikace dopadu kariérového poradenství
na osobní pohodu dospělého jedince
Kapitola představuje výzkumné šetření, které se soustředí na identifikaci vztahu

a souvislostí mezi kariérovým poradenstvím a dílčími dimenzemi psychologické osobní
pohody u dospělých jedinců v České republice. V kapitole je vymezen cíl výzkumného
šetření, dále je popsána metodika empirického šetření a výzkumný soubor. Součástí
kapitoly je i stanovení a testování hypotéz a interpretace dat.

4.1 Cíl výzkumného šetření
Empirické šetření si klade za cíl vyhodnotit, jak respondenti vnímají dopad aktivit
kariérového poradenství na jednotlivé dimenze osobní pohody. Dílčím cílem šetření je
zjistit a popsat závislost mezi časem věnovanému kariérovému poradenství a dopadem
tohoto poradenství na osobní pohodu a také identifikovat, zda kombinované formy
kariérového poradenství mají větší dopad na osobní pohodu než použití formy jediné.

4.2 Metodika výzkumného šetření
Empirické šetření v této závěrečné práci má povahu kvantitativního výzkumného
modelu, jehož cílem je deskripce zkoumaného stavu a ověření vytyčených hypotéz,
tedy potvrzení či vyvrácení předem formulovaných skutečností o sociální realitě pomocí
sesbíraných dat (Průcha, 2014, s. 105).

Na základě předběžné teoretické analýzy

odborných pramenů, jejichž stěžejní poznatky jsou shrnuty v předchozích částech práce,
byly pro účel empirického šetření formulovány tyto výzkumné otázky (VO):
-

VO 1: Jak se liší dopad kariérového poradenství na jednotlivé dimenze
psychologické osobní pohody?

-

VO 2: Existuje signifikantní vztah mezi časem věnovaným kariérovému
poradenstvím a dopadem tohoto poradenství na osobní pohodu?

-

VO 3: Jak se liší dopad různých forem kariérového poradenství na osobní
pohodu?
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Konkrétní výzkumnou metodou se stal dotazník, jehož smyslem ve výzkumech
tohoto typu bývá kromě zjištění informací a dat o respondentovi také zjištění postojů
a názorů ke zkoumané problematice (Pelikán, 2011, s. 105). Dotazník (Příloha A) použitý
pro tento výzkum obsahoval i sumační postojové škály (škály Likertova typu), pomocí
nichž respondent dával najevo míru souhlasu nebo nesouhlasu (tamtéž, s. 131). Zvolen byl
šestistupňový typ posouzení daného výroku (1) rozhodně nesouhlasím, (2) nesouhlasím,
(3) spíše nesouhlasím, (4) spíše souhlasím, (5) souhlasím, (6) rozhodně souhlasím.
Dotazník do značné míry vychází z dotazníku Ryff’s scales of psychological well-being,
který vytvořila C. Ryff pro měření psychologické osobní pohody, a to na základě
posouzení jednotlivých dimenzí psychologického well-beingu. Dotazník použitý v tomto
empirickém šetření však neměřil osobní pohodu, ale byl sestaven tak, aby měřil dopad
kariérového poradenství na subjektivně vnímanou osobní pohodu. Dotazník tedy
prostřednictvím postojových škál měřil, nakolik respondent vnímá dopad kariérového
poradenství na jednotlivé dimenze psychologického well-beingu.
Před samotným vyplněním dotazníku byli respondenti informováni o účelu sběru
dat a ujištěni o tom, že se jedná o anonymní šetření. Dotazník obsahoval 38 položek a byl
rozdělen na tři části. Úvodní část sloužila k uvedení respondentů do tématu, rozpomenutí
se, jakých aktivit kariérového poradenství se respondent účastnil a kolik hodin v roce 2019
a 2020 respondent kariérovému poradenství věnoval. Prostřední část využívala sumační
postojové škály ke zjištění dopadu kariérového poradenství na jednotlivé dimenze
psychologické osobní pohody. Každá z dimenzí (celkem šest) byla operacionalizována
pomocí pěti výroků, se kterými respondent vyjadřoval míru souhlasu nebo nesouhlasu.
Prostřední část tak obsahovala 30 škál Likertova typu. Závěrečná část dotazníku se tázala
na sociodemografické charakteristiky respondentů jako je pohlaví, status na pracovním
trhu, nejvyšší dosažené vzdělání, původ a místo pobytu. Pro tvorbu elektronického
dotazníku byla využita online aplikace Google Forms.
Dotazník byl distribuován klientům organizace EKS z.s., což je nezisková
organizace, která se věnuje poskytování kariérového poradenství a vzdělávání kariérových
poradců. Někteří klienti byli požádáni o vyplnění dotazníku bezprostředně po ukončení
kariérového poradenství, někteří byli osloveni emailem. Dále byli k distribuci dotazníku
mezi klienty osloveni prostřednictvím emailu kariéroví poradci zaregistrovaní ve veřejně
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přístupné online databázi kariérových poradců JOBHUB (www.jobhub.cz) a kariérní
centra státních vysokých škol. Sběr dat lze označit za nenáhodný, probíhal metodou
nabalování anebo nahodilým výběrem.

4.3 Popis zkoumaného souboru
Chráska (2016, s. 17) definuje základní zkoumaný soubor jako všechny prvky,
které patří do zkoumané skupiny. V případě tohoto výzkumného šetření se jedná
o jakoukoli dospělou osobu (osobu starší 18 let) žijící v České republice, která se účastnila
jakékoli formy a metody kariérového poradenství v roce 2019 nebo 2020. Finální
zkoumaný soubor tvořilo 82 respondentů. Zkoumaný soubor tvořily různé cílové skupiny
(např. vysokoškolští studenti, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, ženy
na mateřské/rodičovské dovolené, cizinci dlouhodobě žijící v České republice) a byly
osloveny skrze různé skupiny kariérových poradců (pracující v neziskovém sektoru,
ale i v soukromé a státní sféře) v různých oblastech České republiky. Tím byla zajištěna
reprezentativnost zkoumaného souboru.
Více než dvě třetiny (73 %) respondentů ze zkoumaného souboru tvořily ženy (viz
tabulka č. 4). Na základě zkušeností autora s kariérovým poradenstvím v organizaci EKS
z.s. lze potvrdit, že tuto službu dobrovolně vyhledávají spíše ženy než muži, což ilustruje
i zkoumaný vzorek. Navíc to potvrzuje i další studie, která uvádí účast na kariérovém
poradenství především ženami (Eliášková a Šťastnová, 2020, s. 14).
Tabulka č. 4: Četnost respondentů dle pohlaví
Pohlaví

Absolutní četnost

Relativní četnost

Muž

17

27 %

Žena

65

73 %

Celkem

82

100 %
Zdroj: vlastní zpracování

Zkoumaný soubor zahrnuje alespoň jednoho respondenta z každého kraje České
republiky (viz tabulka č. 5). Největší podíl respondentů tvořili respondenti z Prahy (více
než jedna třetina) a dále pak ze Středočeského kraje a z Kraje Vysočina.
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Tabulka č. 5: Četnost respondentů dle krajů
Název kraje

Absolutní četnost

Relativní četnost

Hlavní město Praha

33

40 %

Jihočeský kraj

1

1%

Jihomoravský kraj

6

7%

Karlovarský kraj

1

1%

Kraj Vysočina

11

13 %

Královéhradecký kraj

5

6%

Liberecký kraj

2

3%

Moravskoslezský kraj

1

1%

Olomoucký kraj

3

4%

Pardubický kraj

3

4%

Plzeňský kraj

2

3%

Středočeský kraj

11

13 %

Ústecký kraj

2

3%

Zlínský kraj

1

1%

Celkem

82

100 %
Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 6 představuje rozložení respondentů dle nejvyššího dosaženého
vzdělání. Je zjevné, že nejvíce byli zastoupeni respondenti s vysokoškolským či vyšším
odborným vzděláním (celkem 69 %). Téměř jednu třetinu pak tvořili středoškolsky
vzdělaní respondenti a pouze jediný respondent nezískal vyšší než základní vzdělání.
Tabulka č. 6: Četnost respondentů dle vzdělání
Nejvyšší dosažené vzdělání Absolutní četnost

Relativní četnost

Základní

1

1%

Středoškolské

25

30 %

Vyšší odborné, bakalářské

22

27 %

Magisterské

32

39 %

Doktorské

2

3%

Celkem

82

100 %
Zdroj: vlastní zpracování
57

Téměř polovinu (48 %) respondentů tvořili zaměstnaní jedinci (viz tabulka č. 7).
Necelou jednu třetinu (30 %) respondentů tvořili vysokoškolští studenti. Zbylou část
respondentů tvořili matky na mateřské či rodičovské dovolené, jedinci provozující vlastní
živnost (osoby samostatně výdělečné činné) a nezaměstnaní.
Tabulka č. 7: Četnost respondentů dle primárního postavení na pracovním trhu
Postavení na pracovním trhu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Mateřská/rodičovská dovolená

9

11 %

Nezaměstnaný/á

3

4%

OSVČ

6

7%

VŠ student/ka

25

30 %

Zaměstnanec/zaměstnankyně

39

48 %

Celkem

82

100 %
Zdroj: vlastní zpracování

Dalším zkoumaným sociodemografickým znakem byla země původu. Přes 70 %
výzkumného souboru tvořili respondenti pocházející z České republiky, zbytek pak tvořili
respondenti pocházející mimo Českou republiku (viz tabulka č. 8). Na základě uvedených
znaků lze zkoumaný soubor označit za relativně heterogenní skupinu.
Tabulka č. 8: Četnost respondentů dle původu
Původ

Absolutní četnost

Relativní četnost

Z České republiky

59

72 %

Mimo českou republiku

23

28 %

Celkem

82

100 %
Zdroj: vlastní zpracování

4.4 Popis získaných dat
Tato kapitola se věnuje popisu získaných dat, která poukazují na dopad kariérového
poradenství na jednotlivé dimenze psychologické osobní pohody dospělého jedince.
Nejdříve jsou popsány jednotlivé dimenze (každá skrze vybrané výroky) a na závěr
kapitoly jsou vyhodnoceny výroky napříč všemi dimenzemi.
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Pro zjednodušení byly odpovědi „rozhodně nesouhlasím“ (1), „nesouhlasím“ (2)
a „spíše nesouhlasím“ (3) sloučeny do nesouhlasu a odpovědi „rozhodně souhlasím“ (6),
„souhlasím“ (5) a „spíše souhlasím“ (4) do souhlasu. Také byla vypočítána průměrná skóre
u jednotlivých výroků. Průměrná skóre u konkrétních výroků v daných dimenzích se
nejčastěji pohybuje v rozmezí 4 (spíše souhlasím) až 5 (souhlasím). Ani jeden respondent
na žádný výrok nevybral možnost „rozhodně nesouhlasím“.
Autonomie
V dimenzi autonomie téměř všichni respondenti (96 %) souhlasili s výrokem,
že „kariérové poradenství jim pomohlo poznat jejich hodnoty a jednat v souladu s nimi“.
91 % respondentů kariérové poradenství alespoň do nějaké míry „pomohlo si uvědomit,
co v životě chtějí/čemu se chtějí věnovat“. Téměř čtvrtina respondentů (23 %) nesouhlasí
s tvrzením, že jim „kariérové poradenství pomohlo si uvědomit, jaká očekávání od nich
ostatní mají“.
Graf č. 1: Průměrná skóre v dimenzi autonomie

Zdroj: vlastní zpracování
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Pozitivní vztahy
Kariérové poradenství pomohlo 93 % respondentů se sebeprezentací. Pro 83 %
respondentů bylo kariérové poradenství nápomocné v tom, že „díky němu mohli mluvit
s někým o svých osobních pocitech“. Více jak jedna čtvrtina respondentů (36 %) však
nesouhlasí s tím, že by jim „kariérové poradenství pomohlo jejich emoce lépe
kontrolovat“.
Graf č. 2: Průměrná skóre v dimenzi pozitivní vztahy

Zdroj: vlastní zpracování
Sebepřijetí
V dimenzi sebepřijetí většina respondentů (92 %) uvedla, že jim „kariérové
poradenství pomohlo si uvědomit, co všechno již zvládli“. Stejné procento (92 %)
respondentů vyjádřilo (o něco slabší) souhlas s tím, že jim „kariérové poradenství pomohlo
poznat jejich silné stránky a rezervy a přijmout je“. Téměř pětina respondentů (17 %)
nesouhlasí s tvrzením, že jim „kariérové poradenství pomohlo uvědomit si, že jsou
spokojení s tím, jaký dojem dělají na ostatní“.
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Graf č. 3: Průměrná skóre v dimenzi sebepřijetí

Zdroj: vlastní zpracování
Smysl života
Kariérové poradenství pouze 4 % respondentů neposkytlo „příležitost se zamyslet
nad tím, kdo jsou, čeho si cení, kde se v životě nachází a kam míří“ a 13 % respondentů
nepomohlo „najít nebo si ujasnit jejich směr, vizi či smysl“. 18 % respondentů uvádí,
že jim „kariérové poradenství nepomohlo pochopit význam jejich každodenních činností“.
Graf č. 4: Průměrná skóre v dimenzi smysl života

Zdroj: vlastní zpracování
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Osobní růst
Značná většina respondentů (95 %) uvedla, že „kariérové poradenstvím jim
pomohlo pochopit význam jejich zkušeností“. 86 % respondentů souhlasilo s tím, že jim
„kariérové poradenství pomohlo rozšířit obzory o jejich možnostech uplatnění“. Přestože
respondenti vyjadřovali spíše slabší souhlas s výrokem „kariérové poradenství mi pomohlo
rozvinout můj potenciál“, celkově s tímto výrokem souhlasilo 88 % z nich.
Graf č. 5: Průměrná skóre v dimenzi osobní růst

Zdroj: vlastní zpracování
Kontrola prostředí
V dimenzi kontrola prostředí respondenti nejvíce souhlasili (98 %) s výrokem,
že jim „kariérové poradenství pomohlo si uvědomit, které pracovní prostředí je pro ně
vhodné a kde se budou cítit dobře“. 91 % respondentů souhlasilo s tím, že jim „kariérové
poradenství pomohlo si uvědomit, že můžou jejich situaci kdykoli změnit k lepšímu“.
Nicméně pětina respondentů (20 %) nesouhlasí s tím, že by jim „kariérové poradenství
pomohlo lépe řídit jejich čas“.
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Graf č. 6: Průměrná skóre v dimenzi kontrola prostředí

Zdroj: vlastní zpracování
Výroky napříč dimenzemi
Nejvíce respondenti skórovali (5,04) ve zhodnocení tvrzení, zda jim „kariérové
poradenství pomohlo poznat jejich hodnoty a jednat v souladu s nimi“ (dimenze
autonomie) a následně (5,02) ve zhodnocení tvrzení, zda „jim kariérové poradenství
pomohlo si uvědomit, co všechno již zvládli“ (dimenze sebepřijetí).
Graf č. 7: Pět výroků s nejvyšším skóre napříč dimenzemi

Zdroj: vlastní zpracování
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Nejméně respondenti skórovali (3,96) ve zhodnocení tvrzení, zda jim „kariérové
poradenství pomohlo lépe kontrolovat emoce (dimenze pozitivní vztahy) a následně (4,13)
ve zhodnocení tvrzení, zda jim „kariérové poradenství pomohlo si uvědomit, jaká
očekávaní od nich ostatní mají“ (také dimenze pozitivní vztahy).
Graf č. 8: Pět výroků s nejmenším skóre napříč dimenzemi

Zdroj: vlastní zpracování

4.5 Stanovení a testování hypotéz
Na základě studia odborných pramenů a zejména na základě zkoumání vztahu
kariérového poradenství a osobní pohody dospělého jedince (viz kapitola 3.1) byly
stanoveny tři hypotézy. Hypotézy v empirickém šetření představují předpokládané projevy
skutečnosti, které obsahují explicitně, či implicitně formulované nové poznání a které
vychází z dostatečné studijní přípravy a systematického poznávání dostupných informací
(Kašparová, Komárková a Surynek, 2001, s. 52). V rámci této diplomové práci byly
stanoveny následující hypotézy:
H1: Střední hodnoty dimenzí vnímané osobní pohody po absolvování kariérového
poradenství se neliší.
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H2: Respondenti, kteří věnují kariérovému poradenství větší počet hodin, vnímají
větší dopad na osobní pohodu ve srovnání s respondenty, kteří kariérovému
poradenství věnují menší počet hodin.
H3: Respondenti, kteří se účastní více než jedné formy kariérového poradenství,
vnímají větší dopad na osobní pohodu ve srovnání s respondenty, kteří se účastní
pouze jedné z forem kariérového poradenství.
Za účelem ověření hypotéz byl použit statistický software Jamovi a ke třídění dat
byl využit program Excel. Pro ověření hypotézy 1 (viz následující kapitola) byla využita
jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) a pro ověření hypotéz 2 a 3 byla využita
vícefaktorová analýza rozptylu (ANOVA).

4.6 Výsledky testování hypotéz a interpretace dat
V souladu s dřívějšími výzkumy (viz kapitola 3.1) byl ověřen pozitivní dopad
kariérového poradenství na osobní pohodu dospělého jedince, neboť 88 % respondentů
subjektivně hodnotí pozitivní dopad kariérového poradenství na osobní pohodu napříč
jednotlivými dimenzemi osobní pohody. Graf č. 9 popisuje průměrná hodnocení dopadu
kariérového poradenství na jednotlivé dimenze osobní pohody, přičemž hodnota (4)
představuje odpověď „spíše souhlasím“ a hodnota (5) představuje odpověď „souhlasím“.
Lze vysledovat, že respondenti nejvíce vnímají dopad kariérového poradenství na dimenzi
sebepřijetí a hned vzápětí na dimenzi smysl života. Nejmenší dopad vnímají na dimenzi
pozitivní vztahy.
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Graf č. 9: Průměrné hodnocení dopadu kariérového poradenství na jednotlivé
dimenze

Zdroj: vlastní zpracování
Aby byl však ověřen dopad na jednotlivé dimenze osobní pohody pomocí
statistické analýzy (viz VO1), byla stanovena hypotéza 1, která zní:
H1: Střední hodnoty dimenzí vnímané osobní pohody po absolvování kariérového
poradenství se neliší.
Pomocí jednofaktorové analýzy rozptylu (ANOVY) s opakovaným měřením,
která byla provedena na hladině významnosti α = 0,05, bylo zjištěno, že průměrná skóre
jednotlivých dimenzí vnímané osobní pohody po absolvování kariérového poradenství se
nerovnají (F(5,405) = 3,54, p = 0,004). Následným provedením post hoc testů s Tukeyho
korekcí bylo zjištěno, že průměrné skóre v dimenzi pozitivní vztahy bylo signifikantně
nižší než skóre v dimenzích sebepřijetí (p = 0,004) a smysl života (p = 0,006). Ostatní
rozdíly nebyly statisticky významné. Zmíněné skutečnosti jsou ilustrovány na grafu č. 10,
kde lze pozorovat významný rozdíl mezi dimenzí pozitivní vztahy (označeno jako

66

„vztahy“) a dimenzemi sebepřijetí (označeno jako „přijetí) a smysl života (označeno jako
„smysl“).
Graf č. 10: 95% intervaly spolehlivosti pro skóre v jednotlivých dimenzích

Zdroj: vlastní zpracování
Hypotézu 1 se nepodařilo prokázat, neboť ne všechny střední hodnoty testovaných
dimenzí osobní pohody jsou stejné (tj. alespoň jedna ze středních hodnoty se liší
od ostatních). Na první výzkumnou otázku, která zní: „Jak se liší dopad kariérového
poradenství na jednotlivé dimenze psychologické osobní pohody?“, lze reagovat tím,
že kariérové poradenství má větší pozitivní dopad na dimenze sebepřijetí a smysl života
než na dimenzi pozitivní vztahy.
Dále byl zkoumán faktor času věnovaný kariérovému poradenství a dopadem
tohoto poradenství na osobní pohodu. Ve výzkumném šetření se objevily velké rozdíly
v počtu hodin věnovanému kariérovému poradenství za roky 2019 a 2020, a to od 1 hodiny
až po 360 hodin. Ve výzkumném souboru bylo 43 respondentů, kteří kariérovému
poradenství v posledních dvou letech věnovali více jak 20 hodin. Zbylých 39 respondentů
věnovalo kariérovému poradenství méně jak 20 hodin. Pro účely šetření bylo stanoveno
méně jak 20 hodin věnovanému kariérovému poradenství za poslední dva roky jako „menší
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počet hodin“ a stejně nebo více jak 20 hodin věnovanému kariérovému poradenství
za poslední dva roky je pro účely šetření považováno za nadstandardní a tato časová dotace
byla označena jako „větší počet hodin“. V souvislosti se zkoumáním času a dopadem
kariérového poradenství na osobní pohodu byla stanovena hypotéza 2, která zní:
H2: Respondenti, kteří věnují kariérovému poradenství větší počet hodin, vnímají
větší dopad na osobní pohodu ve srovnání s respondenty, kteří kariérovému
poradenství věnují menší počet hodin.
Pomocí dvoufaktorové (přičemž druhým faktorem byla forma poradenství, viz níže)
analýzy rozptylu (ANOVY), která byla provedena na hladině významnosti α = 0,05,
se nepodařilo prokázat, že by respondenti vnímali větší dopad na osobní pohodu
v závislosti na tom, zdali respondent absolvoval méně nebo více než 20 hodin poradenství
za poslední dva roky (F(1,78) = 1,32, p = 0,254). Zmíněné skutečnosti jsou ilustrovány
na grafu č. 11.
Graf č. 11: 95% intervaly spolehlivosti pro celkové skóre v závislosti na tom,
zdali participant absolvoval méně nebo více než 20 h poradenství

Zdroj: vlastní zpracování
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Hypotézu 2 se nepodařilo prokázat, nelze tedy tvrdit, že respondenti, kteří věnují
kariérovému poradenství větší počet hodin, vnímají větší dopad na osobní pohodu
ve srovnání s respondenty, kteří kariérovému poradenství věnují menší počet hodin.
V reakci na druhou výzkumnou otázku, která zní: „Existuje signifikantní vztah mezi časem
věnovaným kariérovému poradenstvím a dopadem tohoto poradenství na osobní pohodu?“
lze tvrdit, že nebyl tento signifikantní vztah potvrzen.
Jak lze vysledovat v kapitolách 1.10 a 1.11, existuje větší množství forem a metod
kariérového poradenství, které se můžou vzájemně kombinovat. Výzkumné šetření se proto
zaměřilo i na prozkoumání závislosti formy kariérového poradenství a jeho dopadem
na osobní pohodu. V této souvislosti byla formulovaná hypotéza 3, která zní:
H3: Respondenti, kteří se účastní více než jedné formy kariérového poradenství,
vnímají větší dopad na osobní pohodu ve srovnání s respondenty, kteří se účastní
pouze jedné z forem kariérového poradenství.
Výzkumný soubor tvořilo 28 respondentů, kteří se účastnili pouze jediné formy
a metody kariérového poradenství a zbylých 54 respondentů se účastnilo kombinované
podoby (více různých forem či metod) kariérového poradenství. Pomocí dvoufaktorové
(přičemž druhým faktorem byl počet hodin věnovaný kariérovému poradenství, viz výše)
analýzy rozptylu (ANOVY), která byla provedena na hladině významnosti α = 0,05, bylo
zjištěno, že existuje vztah mezi formou poradenství a celkovým vnímaný dopadem
kariérového poradenství na osobní pohodu (F(1,78) = 6,93, p = 0,01). Zmíněné skutečnosti
jsou ilustrovány na grafu č. 12. Konkrétně platí, že respondenti, kteří se účastnili
kombinované formy poradenství vnímají dopad na osobní pohodu vyšší. Hypotézu 3 lze
tedy přijmout a lze tvrdit, že účastníci kombinované formy kariérového poradenství budou
vnímat větší dopad na osobní pohodu. Třetí výzkumnou otázku, která zní: „Jak se liší
dopad různých forem kariérového poradenství na osobní pohodu?“ lze zodpovědět
tvrzením, že různé formy kariérového poradenství budou mít odlišný dopad na osobní
pohodu, přičemž kombinovaná forma kariérového poradenství bude mít větší dopad
na osobní pohodu než jedna konkrétní forma.
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Graf č. 12: 95% intervaly spolehlivosti pro celkové skóre v závislosti na formě
poradenství

Zdroj: vlastní zpracování
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5

Diskuse
Diplomová práce rozpracovává dopad kariérového poradenství na osobní pohodu

dospělého jedince, přičemž výzkumné šetření se snaží odhalit a vyhodnotit, jak respondenti
vnímají dopad aktivit kariérového poradenství na jednotlivé dimenze osobní pohody a také
se snaží zjistit závislost mezi časem věnovanému kariérovému poradenství a dopadem
tohoto poradenství na osobní pohodu a také vztahem mezi formou kariérového poradenství
a jeho dopadem na osobní pohodu. Data byla získána skrze oslovení konkrétních účastníků
kariérového poradenství a skrze oslovení kariérových poradců, kteří dotazník distribuovali
mezi své klienty. Konečný výzkumný soubor tvořilo 82 respondentů, kteří se v posledních
dvou letech účastnili kariérového poradenství.
Nejednoznačná definice osobní pohody i její subjektivita klade poměrně náročné
podmínky pro její měření a empirický výzkum. Přes veškeré rozdíly spojuje většinu definic
životní spokojenosti, štěstí a subjektivní či psychologické osobní pohody fakt, že kladou
důraz na subjektivitu hodnocení – jedinci jsou spokojení, šťastní a v osobní pohodě,
pokud se tak cítí nebo pokud tvrdí, že se tak cítí. S tímto pojetím spokojenosti a osobní
pohody se pracuje i v této práci: vychází se z toho, že lidé disponují osobní pohodou,
pokud se tak ve výzkumu sami označují, respektive pokud uvádí, že něco mělo dopad
(pozitivní či negativní) na jejich osobní pohodu. Jak uvádí Kebza a Šolcová (2003, s. 70)
přestože aktuální nálada ovlivňuje vnímanou osobní pohodu, v minulosti se ukázalo,
že tyto výkyvy nálad neohrožují validitu subjektivního hodnocení osobní pohody,
a tak sebeposouzení vnímané osobní pohody vykazuje vysokou validitu.
Výchozím zdrojem pro empirické šetření byly výzkumy (viz kapitola 3.1),
které dokládají pozitivní dopad kariérového poradenství na spokojenost člověka, ale již
nepopisují, jaký dopad má kariérové poradenství na jednotlivé dimenze osobní pohody,
tedy ve kterých dimenzích se kariérové poradenství nejvíce projevuje. Dalším významný
zdroj představuje samotný koncept psychologické osobní pohody, který rozpracovala
C. Ryff (viz kapitola 2.3). Ke sběru dal byl sestaven unikátní dotazník, který do značné
míry vychází z dotazníku RPWB – Ryff’s scales of psychological well-being, jenž byl
vytvořen C. Ryff pro měření psychologické osobní pohody. Sestavený dotazník, který
vzniknul výhradně pro účely tohoto výzkumného šetření, obsahuje 30 sebeposuzovacích
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škál, pomocí kterých respondenti vyjadřují vnímaný dopad kariérového poradenství
na konkrétní dimenze psychologické osobní pohody. Díky tomu je možné prozkoumat,
na kterou dimenzi má kariérové poradenství největší dopad.
Empirické šetření ověřilo, že 88 % respondentů vnímá pozitivní dopad kariérového
poradenství na osobní pohodu. Tuto hodnotu lze označit za překvapující, neboť v šetření
Eliáškové a Šťastnové (2020, s. 22) z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí téměř
třetina respondentů (30,3 %), kteří se účastnili kariérového poradenství, uvádí, že jim
kariérové poradenství příliš nepomohlo nebo jim nepomohlo vůbec a považují ho
za zbytečné. Přesto však 81,4 % respondentů uvádí, že jsou se službou kariérového
poradenství, kterou využilo, spokojení (tamtéž, s. 15). Tento rozpor lze vysvětlit
výzkumem realizovaným v rámci této diplomové práce. Ačkoli kariérové poradenství
nemusí vždy pomoci vyřešit konkrétní problém, se kterým klient přichází, může však
pozitivně působit na klientovu osobní pohodu. Klienti tak mohou vnímat spokojenost
s danou službou, přestože jim nepomůže vyřešit konkrétní problém. Navíc většina poradců
ve své praxi uplatňuje princip zmocňování a snaží se podpořit klienta v samostatném
jednání prostřednictvím toho, že klientovi pomůžou objevit a popsat jeho silné stránky,
schopnosti, dovednosti, význam jeho zkušeností apod. (Cudlínová a Košťálová, 2015,
s. 26). Klient tak může získat pocit, že kariérové poradenství jeho problém nevyřešilo,
neboť musel následně vlastní pílí a aktivitou problém vyřešit (např. najít si práci). Klient si
však nemusí uvědomovat, že do procesu hledání práce (po absolvování kariérového
poradenství) vstupuje vybaven větším povědomím o sobě, svých schopnostech
a zkušenostech, případně s větším sebevědomím, s větší motivací jednat apod, což přispívá
k pravděpodobnosti nalezení si zaměstnání (respektive k vyřešení jeho problému) a také to
přispívá k jeho osobní pohodě.
Navíc Kesavayuth a Zikos (2017, s. 17–18) zjistili, že u lidí, kteří jsou celkově
spokojenější se životem nebo mají lepší duševní zdraví, je méně pravděpodobné, že budou
nezaměstnaní. Lze tak osobní pohodu vnímat spíše jako příčinu (než jako důsledek),
která souvisí s udržením si zaměstnání. Naskýtá se tak poměrně kontroverzní otázka
přidělení více zdrojů na veřejné politiky, které mohou zvyšovat osobní pohodu, což může
být užitečné zejména pro ty, kteří mají relativně nízkou osobní pohodu, a proto mohou být
v určitém okamžiku náchylnější k nezaměstnanosti. Pokud již člověk nezaměstnaný je
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a hledá si práci, osobní pohoda může zvýšit pravděpodobnost přijetí do zaměstnání. To
dokládají Barokas a Sherman (2018, s. 3), kteří na základě vlastního šetření tvrdí,
že výroky, ze kterých vyzařuje spokojenost, obsažené v životopisech mužů zvyšují jejich
šance na přijetí do zaměstnání. Je tedy pravděpodobné, že zaměstnavatelé budou spíše
přijímat šťastné a spokojené jedince, neboť štěstí a spokojenost zaměstnanců můžou být
objektivně spojené s jejich výkonem a produktivitou. To může být také argument pro to,
proč se kariérovému poradenství věnovat a rozvíjet ho na celostátní úrovni.
Výzkumné šetření, které je součástí této práce, představuje ostatně první takto
orientované šetření v českém prostředí. Jeho hlavní motivací bylo přispět k diskusi
o potřebnosti a o přínosech kariérového poradenství. Jestliže je jedním z hlavních výsledků
šetření Eliáškové a Šťastnové (2020, s. 57) z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
fakt, že většina populace o kariérovém poradenství téměř nic neví a lidé si nedokážou moc
představit, co od něj čekat, může tato práce přinést další důkazy, co kariérové poradenství
přináší a proč může mít pro jedince a celou společnost přínos. Navíc jedním z doporučení
Eliáškové a Šťastnové (2020, s. 57) je zvyšování kvalifikace a odbornosti poradenských
pracovníků. Poznatky zjištěné v této diplomové práci lze využít pro další vzdělávání
kariérových poradců, neboť ti by si měli být vědomi, jakým způsobem působí na osobní
pohodu svých klientů a jaký dopad může osobní pohoda v životě člověka (a ve vztahu
k práci a seberealizaci) mít. V rámci dalšího zkoumání by bylo vhodné ověřit, nakolik si
jsou poradci vědomi, jakým způsobem působí na osobní pohodu dospělého jedince, a zda
chápou její význam v oblasti práce a seberealizace.
Nicméně je třeba vzít na vědomí, že výzkum disponuje některými limity. Například
část respondentů byla oslovena ihned po skončení kariérového poradenství a část
respondentů reagovala na kariérové poradenství, kterého se účastnila před dvanácti či více
měsíci. Tyto dvě rozdílné skupiny mohly vnést do šetření jisté zkreslení, neboť lze
očekávat, že respondenti s čerstvým zážitkem s kariérovým poradenstvím, které se ještě
příliš neprojevilo v životě respondenta (neboť respondent neměl prostor podniknout reálné
kroky a více přemýšlet o závěrech plynoucích z kariérového poradenství), budou vnímat
větší dopad na osobní pohodu, a naopak u těch respondentů, kteří měli s kariérovým
poradenstvím zkušenost dříve z minulosti, mohly do vnímání osobní pohody vstoupit další
okolnosti (které nutně nesouvisejí s kariérou a s poznatky z kariérového poradenství), které
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měly výrazný vliv na osobní pohodu jedince. Jedná se však o předpoklad, který by bylo
vhodné ověřit dalším výzkumným šetřením.
Vhodné je také zamyšlení nad skladbou výzkumného souboru. Výzkumný soubor
je poměrně heterogenní, nicméně například nezaměstnaní jedinci, kteří se šetření účastnili,
byli pouze tři. Bylo by žádoucí provést obdobné výzkumné šetření v homogenním
výzkumném souboru (např. pouze ve skupině nezaměstnaných osob, pouze ve skupině žen
na mateřské či rodičovské dovolené) a porovnat, zda budou výsledky shodné či odlišné.
Výzkumné šetření se netázalo ani na důvod, proč respondenti kariérové poradenství
vyhledali (zda to bylo v souvislosti se ztrátou zaměstnání, zda s rozhodnutím o změně
zaměstnání, zda kvůli vstupu nebo návratu na trh práce apod.). I to může silně působit
na vnímaný dopad kariérového poradenství na osobní pohodu, neboť se do takového
vnímaného dopadu promítají naplněná či nenaplněná očekávání od kariérového
poradenství, která můžou být různá. Zkoumáno také nebylo, v jaké instituci či u jakého
poradce k poradenství došlo. Ačkoli by měl být kariérový poradce nestranný a nezávislý,
vždy je to možné pouze do určité míry. Proces kariérového poradenství mohou ovlivnit
nevědomé procesy poradce (např. neuvědomované stereotypy, introjekty apod.) i vědomé
cíle karierového poradce. Například lze předpokládat, že poradci na úřadech práce budou
klienty

aktivněji

podněcovat

k rychlému

nalezení

zaměstnání,

kdežto

poradce

v neziskovém sektoru nebo poradce pracující na živnostenský list bude klientovi nabízet
spíše dlouhodobější a méně násilnou podporu. Výsledky, které se používají jako měřítka
(indikátory) při řízení a hodnocení výkonu a kvality služby, mohou být často důležitější
než stanovené cíle poradenství, neboť výkon a kvalita služby se hodnotí podle těchto
měřítek (indikátorů). Pro oblast kariérového poradenství často dosud převažují měřítka
v oblasti zaměstnanosti a financování organizací na podporu zaměstnanosti je často
spojeno s umístěním klienta do zaměstnání a udržením se v práci. Nelze však opomíjet
skutečné potřeby a spokojenost klientů.
Limity práce lze spojit i s jevem tzv. sociální diserability. Respondenti mohou
uvádět vyšší skóre v sebeposuzovacích škálách, neboť existuje možnost, že se budou chtít
před sebou samými anebo před výzkumníkem jevit v lepším světle, respektive budou chtít
věřit tomu, že jim kariérové poradenství pomohlo ve větší míře, než tomu ve skutečnosti
bylo. Tomuto efektu se však empirické šetření snažilo předejít oznámením o anonymitě,
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nicméně je třeba připustit, že při tomto jevu působí především nevědomé procesy.
V odpovědích se mohla projevit i další nežádoucí proměnná, a to efekt nálady.
Respondenti mohli být při vyplňování dotazníku ovlivněni momentální náladou, což mohlo
způsobit zlepšení nebo naopak zhoršení výsledků. Nicméně i přes uvedené limity lze
šetření považovat za přínosné.

75

6

Závěr
Kariérové poradenství se v průběhu let neustále vyvíjí a s ním i oblasti, kde ho lze

využít. V současnosti je kariérové poradenství chápáno jako možnost akutního řešení
nenadálé situace (např. ztráta zaměstnání), ale i jako preventivní program (např. kariérové
vzdělávání) pro lepší připravenost na proměnlivý pracovní trh. Tradičně bylo kariérové
poradenství považováno za intervenci, která klientům poradí tu nejvhodnější profesi. Dnes
jde spíše o rozvoj kariérových kompetencí, objevování vlastního potenciálu a orientaci
v nepřeberném množství možností, které nynější svět nabízí. Díky tomu dochází k většímu
působení kariérového poradenství na osobní pohodu dospělého jedince, což bylo
předmětem zkoumání v této práci. Navíc osobní pohoda již nemusí být vnímána pouze
jako důsledek vhodně zvolené kariéry, ale může být i její příčinou.
Diplomová práce si kladla za cíl analyzovat působení kariérového poradenství
na osobní pohodu dospělého jedince a identifikovat vztah mezi kariérovým poradenstvím
a osobní pohodou. Představeny byly rovněž konkrétní mechanismy, jak kariérové
poradenství působí na osobní pohodu dospělého jedince. K naplnění cíle přispěla syntéza
soudobých poznatků o kariérovém poradenství a osobní pohodě. Naplnění zmíněného cíle
podpořilo i kvantitativní výzkumné šetření, které je součástí této diplomové práce.
Text práce byl rozdělen do čtyř samostatných kapitol. První kapitola přinesla
aktuální poznatky o kariérovém poradenství. Pozornost byla zaměřena na komplexní pojetí
kariérového poradenství a kritické zhodnocení jeho přínosů pro dospělého jedince a celou
společnost. Prostor byl věnován práci kariérového poradce a konceptu celoživotního
poradenství, který do jisté míry vychází z konceptu celoživotního učení. Značná část byla
věnována aktuální situaci kariérového poradenství, jeho systematické (ne)ukotvenosti
a názorům veřejnosti. Nedávná data ukazují, že veřejnost o kariérovém poradenství nemá
příliš velké povědomí a není si vědoma jeho přínosů, což může způsobovat jeho nízké
využívání.
V zájmu pozornosti druhé kapitoly stojí osobní pohoda. Nejdříve došlo k jejímu
vymezení a následně k představení konceptu subjektivní osobní pohody a konceptu
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psychologické osobní pohody, se kterým se pracovalo i v empirickém šetření. V závěru
kapitoly byly popsány i determinanty osobní pohody.
Třetí kapitola představuje významnou součást diplomové práce, neboť v ní dochází
k syntéze poznatků o kariérovém poradenství a osobní pohodě. Text třetí kapitoly popisuje
souvislosti a vztah mezi osobní pohodou a kariérovým poradenstvím. Tato kapitola přináší
ucelený pohled a množství důkazů o tom, proč kariérové poradenství bude mít pozitivní
dopad na osobní pohodu dospělého jedince a popisuje jeho další dílčí přínosy. Kapitola
pátrá i po souvislostech mezi kariérovým poradenství a blahobytem společnosti a vyjadřuje
se k tomu, proč by kariérové poradenství mělo přispívat cílům rozvoje společnosti a jejímu
blahobytu.
Kapitola čtvrtá přináší kvantitativní výzkumné šetření, které si stanovilo za cíl
vyhodnotit, jak klienti kariérového poradenství vnímají jeho dopad na jednotlivé dimenze
osobní pohody. Dílčím cílem šetření bylo zjistit a popsat závislost mezi časem
věnovanému kariérovému poradenství a dopadem tohoto poradenství na osobní pohodu
a také identifikovat, zda kombinované formy kariérového poradenství mají větší dopad
na osobní pohodu než použití formy jediné. Šetření potvrdilo pozitivní dopad kariérového
poradenství na osobní pohodu, a to zejména v dimenzi sebepřijetí a životní smysl.
Kariérové poradenství pomáhá jedinci vytvářet pozitivní přístup k sobě samému, poznávat
jeho silné stránky a oblasti rozvoje, definovat jeho životní cíle a životní směr. Výzkumné
šetření také potvrdilo, že kombinované formy a metody kariérového poradenství mají větší
pozitivní dopad na osobní pohodu než použití formy a metody jediné. Tato informace
může sloužit k tvorbě programů kariérového poradenství, které by v ideálním případě měli
mít kombinovanou formu (např. skupinový workshop doplněný o individuální
poradenství/koučink), neboť lze v takovém případě předpokládat největší přínos
pro jedince.
Správné chápání podoby a přínosů kariérového poradenství může pomoci většímu
využívání těchto služeb veřejností a vhodnému uchopení jejich propagace. Za klíčový
přínos této práce tak lze považovat prozkoumání souvislostí mezi kariérovým
poradenstvím a jeho dopadem na osobní pohodu dospělého jedince, čemuž dosud nebyla
věnována dostatečná pozornost. Jestliže víme, že osobní pohoda snižuje pravděpodobnost
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nezaměstnanosti a zvyšuje pravděpodobnost přijetí do zaměstnání, mělo by být smyslem
kariérového poradenství také záměrné zvyšování osobní pohody člověka. Zdůraznění
těchto praktických aspektů je snahou o podpoření dalšího výzkumu, který by ověřil
předkládané poznatky a dále prohloubil chápání toho, jak může být osobní pohoda
důležitým determinantem na trhu práce a obecně v životě dospělého člověka.
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11 Přílohy
Příloha A: Vzor dotazníku k výzkumnému šetření
Dobrý den,
jsem studentem oboru Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad
pro zpracování mé diplomové práce. V té se zabývám dopadem kariérového poradenství na osobní
pohodu. Dotazník zabere cca 5-10 minut a je zcela anonymní. Dotazník je určen pro všechny
dospělé jedince, kteří se zúčastnili jakéhokoli typu kariérového poradenství (individuální/skupinové
poradenství, kariérový koučink, kariérový workshop, osobnostní testování apod.) V případě zájmu
s Vámi budu zpracovaná data sdílet. Stačí mě kontaktovat na email uvedený níže.
Předem děkuji za ochotu a Váš čas.
Bc. Dominik Fojtík
fojtik.dominik@gmail.com
………………………………………...
1. Označte, jaké aktivity kariérového poradenství jste se zúčastnil/a (vybrat můžete i více
odpovědí):
o Individuální kariérové poradenství
o Individuální kariérový koučink
o Skupinové kariérové poradenství
o Skupinový kariérový koučink
o Kariérový workshop (např. mapování silných stránek, stanovení vize apod.)
o Osobnostní testování (např. test pracovních preferencí, kariérové kotvy apod.)
o Jiná (uveďte, prosím, jaká): __________________________
2. Kolik hodin jste kariérovému poradenství věnovali poslední 2 roky?
______________________________________________________
3. K následujícím tvrzením zaškrtnete ve sloupci možnost, nakolik s daným výrokem dle Vaší
zkušenosti souhlasíte či nesouhlasíte.
4.
Kariérové
Rozhodně
Nesouhlasím Spíše
poradenství
mi nesouhlasím
nesouhlasím
pomohlo...
...uvědomit si, co v
životě chci/čemu se
chci věnovat.
...jednat z vlastního
přesvědčení, nikoli
dle
očekávání
ostatních.
...poznat
mé
hodnoty a jednat v
souladu s nimi.
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Spíše
souhlasím

Souhlasím

Rozhodně
souhlasím

...uvědomit si, jaká
očekávání ode mě
ostatní mají.
...vybudovat si větší
nezávislost
na
ostatních.
...poznat mé silné
stránky a rezervy a
přijmout je.
...vybudovat si větší
(zdravé)
sebevědomí.
...uvědomit si, že
jsem spokojený/á s
tím, jaký dojem
dělám na ostatní.
...uvědomit si, že
můj
život
je
důležitý.
...uvědomit si, co
všechno jsem již
zvládl/a.
...být
více
otevřený/á,
upřímný/á a lépe
vycházet
s
ostatními.
...lépe
druhým
naslouchat.
...díky tomu, že jsem
mohl
mluvit
s
někým o svých
osobních pocitech.
...lépe kontrolovat
mé emoce.
...s tím, jak se lépe
prezentovat
před
ostatními.
...najít/ujasnit si můj
směr/ vizi/ smysl.
...naplánovat
mé
životní cíle.
...začít jednat k
naplnění
mého
cíle/vize/smyslu.
...pochopit význam
mých každodenních
činností.
...a
poskytlo
příležitost zamyslet
se nad tím, kdo
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jsem, čeho si cením,
kde se v životě
nacházím a kam
mířím.
...uvědomit si, že
můžu svoji situaci
kdykoli změnit k
lepšímu.
...se tolik neobávat.
...najít harmonii v
mém životě.
...lépe řídit svůj čas.
...si uvědomit, které
pracovní prostředí je
pro mě vhodné a
kde se budu cítit
dobře.
...rozvinout
můj
potenciál.
...získat
odvahu
pustit se do nových
věcí.
...sestavit akční plán
a jednat.
...uvědomit
si
význam
mých
zkušeností.
...rozšířit obzory o
mých možnostech
uplatnění.

5. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví:
o Muž
o Žena
6. Uveďte, prosím, Vaše primární postavení na trhu práce:
o Student/ka
o Zaměstnanec/zaměstnankyně
o OSVČ
o Nezaměstnaný/á
o Na mateřské/rodičovské dovolené
o Jiné (uveďte, prosím, jaké): __________________
7. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
o Základní
o Středoškolské
o Vyšší odborná škola, bakalářské
o Magisterské
o Doktorské
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8. Uveďte, prosím, ve kterém kraji aktuálně žijete:
o Hlavní město Praha
o Jihočeský kraj
o Jihomoravský kraj
o Karlovarský kraj
o Kraj Vysočina
o Královéhradecký kraj
o Liberecký kraj
o Moravskoslezský kraj
o Olomoucký kraj
o Pardubický kraj
o Plzeňský kraj
o Středočeský kraj
o Ústecký kraj
o Zlínský kraj
9. Uveďte, prosím, zda jste původem z České nebo Slovenské republiky
o Ano
o Ne
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