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Annotation

The theoretical part of the diploma thesis presents some se-

lected approaches to career counseling with emphasis on the

French method �bilan de compétences�. This method is ba-

sed on an approach that combines the competence analysis,

psychological assessment, individual empowerment and career

counseling. Finally, a resumé of most in�uential research stu-

dies examining mental processes active during this method is

presented.

Results of the research study conducted on a sample of 31

(28-49 years) unemployed, participants of a six week �bilan de

compétences� programme are presented in the second part of

the thesis. We measured the evolution of self-e�cacy, locus of

control and psychological well-being during the programme.

These variables were measured in three phases: prior to the

programme, at the end of the programme and on month fol-

lowing the end of the programme.

At the end of the programme participants showed signi�can-

tly higher level of self-e�cacy and psychological well-being

as compared to the situation before the start of the prog-

ramme. One month after its end, however, values returned

to its original level. We also examined relationship between

satisfaction with the programme, level of acquired knowledge

and observed psychological variables. No signi�cant relations-

hip was discovered. Results are discussed in relation to their

implications for guidance and career counselling programmes

targeted at unemployed public.

Keywords: competence, bilan de compétences, career coun-

selling, self-e�cacy, locus of control, well-being



Anotácia

Diplomová práca v teoretickej £asti predstavuje niektoré vy-

brané prístupy ku kariérnemu poradenstvu s dôrazom na fran-

cúzsku metódu bilancie kompetencií. Bilancia kompetencií je

postavená na postupe, ktorý v sebe kombinuje kompeten£ný

prístup, bilan£nú diagnostiku, metódy zmoc¬ovania jedinca a

kariérne poradenstvo. V závere teoretickej práce sú popísané

najvýznamnej²ie ²túdie týkajúce sa psychických procesov pre-

biehajúcich v procese bilancie kompetencií.

V praktickej £asti sú prezentované výsledky výskumu, v kto-

rom sme sledovali vývoj pocitu osobnej ú£innosti, pocitu kon-

troly a psychickej pohody v priebehu bilancie kompetencií.

Tieto premenné boli zis´ované na výskumnom súbore 31 ú£ast-

níkov bilancie kompetencií ur£enej pre nezamestnaných (28-49

rokov) v troch ²etreniach (pred za£atím programu, na jeho

konci a mesiac po jeho skon£ení). Na konci bilancie vykazo-

vali ú£astníci bilancie kompetencií vy²²í pocit osobnej ú£in-

nosti a vy²²iu psychickú pohodu, neº pred jej za£atím, mesiac

po jej ukon£ení sa ale hodnoty vrátili na pribliºne pôvodnú

úrove¬. Skúmaná bola tieº súvislos´ spokojnosti s priebehom

bilancie, mierou nadobudnutých vedomostí a pozorovanými

premennými, ºiadny signi�kantný vz´ah ale nebol zistený. V

závere sú diskutované implikácie na²ich zistení pre programy

kariérneho sprevádzania nezamestnaných.

K©ú£ové slová: kompetencia, bilancia kompetencií, kariérne

poradenstvo, pocit osobnej ú£innosti, miesto kontroly, psy-

chická pohoda
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Úvod

So zvä£²ujúcou sa ekonomickou nestabilitou a narastajúcou vzájomnou previaza-

nos´ou národných trhov sú na pracovníkov kladené £oraz vy²²ie nároky týkajúce sa

�exibility a schopnosti adaptova´ sa na meniace sa podmienky ekonomického prostre-

dia. Doba, ke¤ jedinec po£as svojho profesného ºivota pôsobil v jednej presne ur£enej

oblasti pominula v kapitalistických ekonomikách s ropnými ²okmi sedemdesiatych

rokov a vo východnom bloku s rozpadnutím sa systému plánovaného hospodárstva.

V kontexte aktuálnej ekonomickej krízy je tento trend e²te hmatate©nej²í. Istota stá-

leho zamestnania v oblasti, pre ktorú sa £lovek pripravoval po£as vzdelávania, dnes

uº prakticky neexistuje. �oraz viac sa rozmnoºujú prípady, ke¤ je £lovek pod tlakom

ekonomických okolností nútený zmeni´ svoje povolanie. Vplyvom tohoto vývoja sa

pomaly mení vz´ah medzi £lovekom a prácou. �ím viac sa £lovek musí adaptova´ sa

na £asto nepredvídate©ne sa meniace podmienky a poºiadavky, tým viac je nútený

vyuºíva´ svoju schopnos´ prebera´ iniciatívu a zodpovednos´ za svoju kariéru do

vlastných rúk. V oblasti sociálnej a psychologickej praxe spôsobil tento vývoj rozvoj

rôznorodých praktík sprevádzania pri kariérnych zmenách, pri vstupe alebo navrá-

tení sa na trh práce, praktík vzdelávania a profesnej orientácie dospelých. Jednou z

týchto praktík je aj bilancia kompetencií.

Bilancia kompetencií predstavuje ²peci�cký prístup ku kariérnemu poradenstvu,

ktoré sa od za£iatku devä´desiatych rokov výrazne roz²írilo vo Francúzsku, aº sa

z neho stalo zákonom ukotvené právo pre v²etkých pracujúcich a nezamestnaných.

Jej cie©om sprevádza´ pracovníka v procese kariérnej reorientácie a poskytnú´ mu

príleºitos´ uvedomi´ si a zosumarizova´ vlastný profesný vývoj. Hoci metódy a po-

stupy pouºité v bilancii kompetencií vychádzajú z dlhej tradície výskumov a praktík

kariérneho poradenstva, vyzna£uje sa niektorými ²peci�kami: je postavená na kom-

peten£nom prístupe, kde je dôraz kladený na analýzu kompetencií - dynamickej

kombinácie získaných vedomostí, zru£ností a osobných kvalít, ktoré umoº¬ujú je-

dincovi úspe²ne vykona´ konkrétnu úlohu v konkrétnom kontexte. Takýto prístup

umoº¬uje lep²ie re�ektova´ pracovnú �exibilitu jedinca - nie je pri výbere budúceho

povolania obmedzený svojou kvali�káciu - naopak, dôraz je kladený na identi�káciu

moºností transferu nadobudnutých kompetencií pre vyuºitie v novom povolaní. �al-
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²ím znakom bilancie kompetencií je posun od externej analýzy ú£astníka kariérneho

poradenstva expertom opierajúcim sa o vedecké metódy s cie©om vykona´ diagnos-

tiku a prognózu moºného kariérneho vývoja k aktívnej role klienta ako spoluautora

svojej vlastnej analýzy. Cie©om takéhoto prístupu je, aby si klient osvojil nástroje,

postoje a spôsob premý²©ania nad sebou samým, umoº¬ujúce mu riadi´ vlastnú

kariéru aj po ukon£ení sprevádzania v bilancii kompetencií.

�aºisko teoretickej £asti práce spo£íva v samotnom popise priebehu bilancie kom-

petencií a nástrojov v nej pouºitých. E²te predtým, neº k nemu dôjde, sme ale po-

vaºovali za vhodné v krátkosti predstavi´ nieko©ko teoretických konceptov a teórií,

ktoré sa viaºu na problematiku kariéry, kariérneho poradenstva a kompetencií.

V prvej kapitole je na£rtnutá de�nícia pojmu kariéra a jeho historický vývoj.

�alej sa v nej zaoberáme rôznymi typmi kariérneho pohybu. Predstavené sú následne

niektoré vybrané teoretické prístupy, snaºiace sa objasni´ kariérny vývoj. Rozdelené

sú do dvoch kategórií: v prvej sú zaradené teórie zamerané na obsah, vysvet©ujúce

kariérny pohyb na základe relatívne stabilných charakteristík osobnosti a pracovného

prostredia. Do druhej kategórie spadajú procesuálne teórie, zamerané na objasnenie

vývojových etáp a psychických mechanizmov intervenujúcich v procese kariérneho

rozhodovania.

Druhá kapitola sa v krátkosti zaoberá pojmom kompetencia, jeho historickým

vývojom a rozdielnymi po¬atiami v závislosti na teoretických východiskách a jeho

praktickom vyuºití (hodnotenie pracovníkov, ergonómia, kariérne poradenstvo). Dô-

raz je kladený na multidimenzionálne ponímanie pojmu, roz²írené v kontinentálnej

Európe a najmä vo Francúzku. Na£rtnuté sú tieº spôsoby klasi�kácie kompetencií

pod©a úrovne ich obecnosti a ich implikácie pre kariérne poradenstvo.

Tretia kapitola sa zaoberá popisom kontextov, v ktorých je metóda bilancie kom-

petencií pouºívaná a samotným priebehom bilancie, jej prípravnej, výskumnej a

závere£nej fázy. V krátkosti sú popísané metódy, ktoré sú v nej pouºité. Vä£²ina

z nich (testové metódy, rozhovor, pozorovanie, klasi�kácie zamestnaní) je spolo£ná

pre takmer v²etky prístupy ku kariérnemu poradenstvu. Zamerali sme sa preto ²pe-

ciálne na metódu portfólio kompetencií, ktorej pouºitie je zatia© v na²ich kon£inách

neve©mi roz²írené.

V piatej kapitole je predstavený preh©ad výskumov týkajúcich sa vplyvu bilan-
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cie kompetencií na niektoré psychologické faktory a psychických procesov, ktoré

po£as bilancie prebiehajú. Rozoberané sú sebapo¬atie, sebadôvera. schopnos´ seba-

analýzy, starosti týkajúce sa kariéry a nevedomé procesy vo vz´ahu ku kariérnemu

poradcovi. Osobitné podkapitoly sú venované faktorom, ktorými sa zaoberá prak-

tická £as´ práce: pocit osobnej ú£innosti A. Banduru, kauzálne atribúcie a miesto

kontroly J. Rottera a psychická pohoda. Tieto sú s oh©adom na obsah praktickej

£asti predstavené s dôrazom na problematiku nezamestnanosti.

V praktickej £asti práce sú predstavené výsledky výskumu, ktorý zis´oval vplyv

bilancie kompetencií na vybrané psychologické premenné ú£astníkov - pocit osobnej

ú£innosti, miesto kontroly a psychickú pohodu. Zis´ovaná bola úloha faktoru cel-

kovej spokojnosti ú£astníkov a miery nadobudnutých vedomostí pri vývoji týchto

premenných.
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�as´ I

Teoretická £as´

1. Kariéra a kariérne poradenstvo

Kariéra je jedným z k©ú£ových pojmov s ktorými pracuje metodika bilancie kom-

petencií - medzi jej hlavné ciele patrí snaha poskytnú´ klientom súbor nástrojov

umoº¬ujúcich efektívne a realistické riadenie kariéry a sprevádza´ ho v procese kari-

érnej reorientácie. V tejto kapitole sa budeme zaobera´ rôznymi prístupmi k de�nícii

kariéry s oh©adom na historický vývoj pojmu. Existuje ve©ké mnoºstvo teoretických

a výskumných prác, venujúcim sa rôznym aspektom kariéry. Pre ú£ely tejto dip-

lomovej práce sa budeme sústredi´ v prvom rade na proces kariérnych zmien a na

determinanty kariérového rozhodovania tak, ako sú postulované v rôznych teóriách

kariérového pohybu.

1.1. Vymedzenie pojmu kariéra

Pôvod slova kariéra je v latinskom slove carrera, ktoré v preklade znamená �beh,

sú´aº, preteky�. Tento význam v niektorých románskych jazykoch zostal zachovaný

dodnes a aj v na²om kultúrnom prostredí sa môºme stretnú´ s významovými úrov-

¬ami pojmu, ktoré majú negatívnu konotáciu (napr. �hon za kariérou� a pod.) a

implikujú karierizmus - behaviorálnu stratégiu jedinca v pracovnom ºivote, ktorá

je charakterizovaná kumulovaním moci a prestíºe, vi¤ Feldman a Weitz, 1991). V

psychológii a v teórii riadenia ©udských zdrojov je pojem hodnotovo neutrálny a

rôzne de�novaný v závislosti na autorovi a kontexte, v ktorom je pouºívaný.

1.1.1. Historický vývoj

Kariéra sa postupne stávala objektom psychologického a sociologického skúmania

v sedemdesiatych rokoch minulého storo£ia, a to najmä pod vplyvom prác D. T.

Halla (1976), E. H Scheina (1978) a M. J. Drivera (1979). Tento trend bol spôsobený

zvy²ujúcou sa mobilitou pracovnej sily v USA a v Európe - pracovníci boli po£as

profesného ºivota £ím ¤alej tým £astej²ie nútení zastáva´ viacero zamestnaní, zmeni´
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kariérnu orientáciu. Pod vplyvom zvy²ujúcej sa dynamiky ekonomického prostredia

dochádzalo ku konceptualizácii teórií o kariérnom pohybe a k vymedzeniu lineárnej

a ²pirálovitej kariérny. Hoci moºnosti individuálnej kariéry pod©a autorov tohoto

obdobia boli ur£ované hranicami konkrétnej organizácie, za determinanty kariéry

boli povaºované individuálne potreby a záujmy viac neº potreby podniku.

�al²ím vplyvným faktorom, spôsobujúcim zvý²ený záujem o skúmanie kariéry,

bolo hnutie psychológov pracujúcich v oblasti orientácie pri výbere povolania, z

nich najmä práce J. P. Hollanda. Holland tvrdil, ºe u ©udí je moºné na základe

ich vlastností, schopností a motivácií klasi�kova´ do ur£itých kategórií, a toto zara-

denia zohráva k©ú£ovú rolu pri vo©be povolania. Na základe takéhoto prístupu bol

konceptualizovaný expertný typ kariéry, charakteristický pre ©udí, ktorí nemajú po-

trebu postupova´ po ur£itom hierarchickom rebrí£ku ani si neprajú meni´ pole svojej

profesionálnej pôsobnosti, pretoºe ich pracovné zaradenie je v súlade s motiva£nou

²truktúrou ich osobnosti.

V osemdesiatych rokoch dochádza k posunu záujmu smerom k skúmaniu vz´ahu

medzi jednotlivými stratégiami kariérneho pohybu a motiváciami jedinca a k objas-

¬ovaniu vplyvu, ktorý má súlad kariérnej kultúry organizácie a kariérnej orientá-

cie zamestnancov na rôzne psychologické faktory, napr. angaºovanos´, produktivita

práce, pracovná spokojnos´ a podobne (vi¤ napríklad Driver a Coombs 1983). De-

vä´desiate roky sú charakteristické rozvojom prístupu �©udských zdrojov� a dôrazom

na vnútropodnikové aspekty kariéry (riadenie kariéry, rozvoj zamestnancov a pod.).

Na prelome storo£í dochádza k rozvoju kon²truktivistických a systemických poh©a-

dov na kariéru ktoré podnietili vznik originálnych poh©adov na kariérne poradenstvo

(kariéra ako príbeh, narácia, vi¤ napr. Savickas, 2005), ako aj vyuºitia teórie chaosu

na vysvetlenie niektorých aspektov psychológie kariéry (Pryor a Bright, 2009).

1.1.2. De�nície kariéry

Pojem kariéra nie je jednozna£ne de�novaný a jednotliví autori kladú dôraz na

jeho rôzne aspekty, v závislosti na doméne pôsobenia (psychológia, riadenie ©udských

zdrojov, andragogika a pod.) - v²eobecne prijímaná de�nícia kariéry neexistuje. Tra-

di£ná de�nícia kariéru de�nuje ako tú £as´ ºivotnej dráhy £loveka, ktorá súvisí s jeho

pracovnými aktivitami a s jeho zaradením do £innosti organizácie alebo spolo£nosti.
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Pracovný ºivot sa javí ako postupnos´ etáp, prahov a rázcestí: kariéra je sekvenciou

postov, statusov, rolí, ktorých chronológia je determinovaná profesiou jednotlivca.

Niektorí autori (vi¤ napríklad Super, 1976) ale presadzujú ²ir²iu de�níciu, pod©a

ktorej by do kariéry patrili v²etky role súvisiace s povolaním v ²ir²om slova zmysle -

okrem platených zamestnaní teda aj obdobia nezamestnanosti, ²túdium, dobrovo©né

aktivity, rodi£ovstvo a podobne. Pojem kariéra je teda roz²írený o role, ktoré jednot-

livec zastáva mimo alebo paralelne so svojím plateným zamestnaním (rodi£ovské,

ob£ianske).

Kariéra je �dráha ºivotom, najmä profesionálnym, na ktorej £lovek získava nové

skúsenosti a realizuje svoj osobný potenciál�, (B¥lohlávek 1994, s. 11). V tejto

de�nícii dominuje humanistické h©adisko, kladúce dôraz na rozvoj £loveka a jeho

potenciálu. Niektorí pri takejto de�nícii povaºujú za vhodné rozli²ova´ medzi von-

kaj²ou, objektívnou kariérou, ktorej stopa je zaznamenaná v ºivotopise a sved£ia

o nej výplatné pásky a iné záznamy o�ciálneho charakteru) a vnútornou, sub-

jektívnou kariérou, ktorá odzrkad©uje individuálny vz´ah £loveka k nadobudnutej

pracovnej skúsenosti, jeho motivácie a preºívanie kariérneho pohybu (�tikar et al.,

1996). Pod©a Herra (1992) je kariéra £isto subjektívnym kon²truktom indivídua a

nie nie£ím objektívne pozorovate©ným - kariéra neexistuje ako séria zamestnaní a

zastávaných pracovných postov, ale je reprezentáciou vytvorenou na základe toho,

ako ich ten-ktorý konkrétny jedinec vníma pod vplyvom svojich hodnôt, postojov

a motivácií. Hoci je individuálne vnímanie vlastnej pracovnej dráhy v kontexte ka-

riérneho poradenstva k©ú£ové, kvôli pojmovej jasnosti by sme sa skôr priklá¬ali

k rozli²ovaniu pojmov kariéra (objektívny poh©ad - sled zastávaných rolí a postov

súvisiacich s pracovnou aktivitou) a mentálne reprezentácia kariéry (subjektívny po-

h©ad - vnímanie, interpretácia kariéry poh©adom jej konkrétneho nosite©a, aktéra).

Kariéra jednotlivca je determinovaná jeho osobnými charakteristikami (záujmy, mo-

tivácie, charakter, intelektové kapacity), nadobudnutými znalos´ami a schopnos´ami

(vzdelaním, pracovnou skúsenos´ou) ako aj externými faktormi, akými sú napríklad

ve©kos´ a organiza£ná ²truktúra podniku, sociálny a ekonomický kontext a pod.

Aké sú vidite©né znaky, ktorých zmeny sprevádzajú kariérny pohyb v ºivote jed-

notlivca? B¥lohlávek (1994) uvádza nasledovné kritériá, ktorých dynamika pomáha
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identi�kova´ kariérny vývoj a zárove¬ porovna´ dvoch pracovníkov, prípadne dva

rôzne pracovné posty medzi sebou:

� pozícia v podniku (radový zamestnanec, manaºér, riadite© at¤),

� hodnos´ (v niektorých prísne hierarchických organizáciách ako je napríklad ar-

máda alebo polícia),

� reálna moc, ktorá nemusí by´ vºdy viazaná na pozíciu v podniku, £asto je závislá

na tzv. neformálnej organiza£nej ²truktúre podniku,

� plat a �nan£né odmeny,

� symbolické predmety (sluºobné auto, sluºobný telefón, samostatná kancelária),

� mnoºstvo podriadených pracovníkov,

� rozsah spravovaného majetku a rozhodovacia právomoc (môºe odráºa´ nefor-

málnu organiza£nú ²truktúru podniku),

� získavanie nových skúseností a znalostí,

� tvorivá a du²evne náro£ná £innos´ (B¥lohlávek, 1994).

1.2. Kariérový pohyb

Zo samotnej de�nície kariéry ako sledu zastávaných rolí súvisiacich s prácou v

ºivote £loveka vyplýva, ºe je charakterizovaná pohybom - presunmi jednotlivca po

rôznych pozíciách v rámci podniku alebo v rámci viacerých podnikov, posunutie sa

na vy²²iu alebo niº²iu pozíciu v organizácii, zmenou profesnej oblasti a podobne.

Skúmaním kariérového pohybu sa zaoberali rôzni autori, spome¬me dve klasi�kácie:

� Dimenzia kariérového cyklu: Jedná sa o klasi�káciu vyvinutú E. H. Scheinom

(Schein, 1978), ktorý na základe výskumu kariéry manaºérov identi�koval tri

základné typy kariérneho pohybu, ktoré sa dajú zachyti´ a popísa´ geometricky

pomocou tvaru kuºe©a:

� Hierarchický pohyb (vertikálny): Ide o pohyb pracovníka z niº²ej pozície na

vy²²iu, (výnimo£ne aj naopak), ktorý je charakterizovaný zvy²ujúcou sa mie-

rou zverenej zodpovednosti a moci, rastom platu, vy²²ím mnoºstvom sym-

bolických predmetov a podobne. Tento pohyb sa oby£ajne (ale nie nutne)

odohráva v rámci jednej �rmy a je zna£ne ovplyvnený jej hierarchickým roz-
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pätím - napríklad v malých �rmách sú spravidla moºnosti hierarchického

postupu men²ie, neº vo ve©kých.

� Funkcionálny, technický pohyb: O tomto pohybe hovoríme pri zmene obsahu

práce £loveka, pri zmene profesnej oblasti, v ktorej je £inný. Dochádza k

nemu v procese rekvali�kácie , v ktorú ve©mi £asto vyús´uje aj proces bilancie

kompetencií (horizontálny laterálny pohyb).

� Radiálny pohyb: Pohyb od ²pecializovaných, technických pracovných zara-

dení k obecnej²ím, zah¯¬ajúcim najmä aktivity riadenia, pri ktorých sú vy-

ºadované najmä transverzálne kompetencie (vi¤ kapitolu 2.3). Geometricky

je znázor¬ovaný ako dostredivý horizontálny smer.

� Mobilogra�a E. E. Jenningsa (Jennings, 1966), ktorá prira¤uje pohybu mana-

ºérov skóre mobility na základe rôznych kritérií (pový²enie, laterálny pohyb,

zotrvanie na poste, degradácia, odchod z organizácie).

Na základe kariérového pohybu boli v klasickej teórii kariéry identi�kované nasledu-

júce typy kariéry:

� Lineárna kariéra, ktorá je charakterizovaná relatívne priamo£iarym postupom

zamestnanca z niº²ích hierarchických pozícií na vy²²ie. �aºiskom kariérneho vý-

voja je stabilita, loajalita vo£i organizácii a predvídate©nos´ postupu.

� �pirálová kariéra, charakterizovaná £astými zmenami, vyºadujúcu �exibilitu je-

dinca. Behom kariéry dochádza k pohybu po ²pirále: dochádza k zmene pra-

covného zaradenia (a k získavaniu ²irokej ²kály rôznych skúseností) a zárove¬ k

postupu na hierarchicky vy²²ie pozície.

� Expertná kariéra, ke¤ sa pracovník sústredí na prehlbovanie znalostí a schopností

v jednej profesnej oblasti. Kariérny pohyb je málo výrazný, alebo ºiadny.

� Prechodná kariéra, spojená s £astými a nesúrodými zmenami zamestnania, ktoré

spolu len málo súvisia.

1.3. Teórie kariérneho vývoja

Ekonomická realita dne²ka ovplyvnená stále postupujúcou globalizáciou kladie

£oraz vä£²ie nároky na adaptabilitu a �exibilitu jednotlivca. Tieto dve charakteris-

tiky sú £ím ¤alej tým viac vyh©adávané zamestnávate©mi a sú pri uplatnení sa na

8



trhu práce nepostrádate©nými. Kým v prvej polovici dvadsiateho storo£ia výrazne

prevládal lineárny (alebo expertný) kariérny vývoj, ktorý súvisel s relatívnou ekono-

mickou stabilitou a predvídate©ným technologickým pokrokom, dnes je jednotlivec

nútený zmeni´ povolanie nieko©kokrát za ºivot.

Tento vývoj spôsobil upriamenie pozornosti kariérnych poradcov a psychológov

na koncept kariérneho vývoja. Kariérny vývoj je celkovou kon²teláciou psychologic-

kých, sociologických, vzdelávacích, fyzických, ekonomických a iných faktorov, ktoré

svojim vzájomným pôsobením ovplyv¬ujú kariéru jednotlivca po£as jeho ºivotnej

dráhy. Pôvodne bol kariérny vývoj popisovaný ako proces, ktorý je ukon£ený v ra-

nej dospelosti, v spojitosti so ²ir²ou de�níciou kariéry a s ekonomickou dynamikou

sú£asnosti je kariérny vývoj ponímaný ako �celoºivotný proces prípravy na výber,

výberu a pokra£ovaním vyberania si medzi viacerými povolaniami, ktoré sú v na-

²ej spolo£nosti k dispozícii� (Brown a Brooks, 1990). Kariérny vývoj zah¯¬a celý

ºivot jedinca, nie len jeho zamestnanie. Do úvahy je treba bra´ tlaky a nároky jeho

konkrétneho okolia, ºivotných okolností, mimopracovných zodpovedností (rodina) a

pod. V tomto zmysle dochádza ku konvergencii osobného a kariérneho vývoja.

Pod©a niektorých autorov dnes ºijeme v dobe �do-it yourself� (�urob si sám�)

kariérneho manaºmentu (Patton a McMahon, 2006), kde jedinec hrá vä£²iu úlohu

neº kedysi pri kon²trukcii a riadení vlastnej kariéry. Zamestnanci sa dnes £ím ¤a-

lej tým viac musia sústredi´ na rozvoj svojich kompetencií, na zvy²ovanie svojej

zamestnate©nosti a na získavanie schopnosti riadi´ smer a vývoj svojej kariéry.

V posledných ²tyroch dekádach vzniklo mnoho teórií, ktoré sa snaºia popísa´

kariérny vývoj. Tieto teórie sa venujú £iastkovým oblastiam kariérneho vývoja, ani

jedna z nich v²ak nedokázala dostato£ne popísa´ celú globalitu tohoto procesu a

dostato£ne vysvetli´ kariérne správanie (Savickas, 2005), £o vedie k vzniku integra-

tívnych a systemických teórií kariérneho vývoja. Teórie kariérneho vývoja £erpajú

najmä z psychológie osobnosti, psychológie práce a organizácie a vývojovej psycho-

lógie.

Vo v²eobecnosti je moºné rozlí²i´ dva základné typy teórií kariérneho vývoja:

teórie zamerané na obsah a teórie zamerané na proces. Tieto dve kategórie nie sú

vzájomne vylu£ujúce sa ani na sebe úplne nezávislé, ale obsahujú teórie, snaºiace sa

vysvetli´ kariérny vývoj za pouºitia dvoch rozli£ných poh©adov. O obsahu sa hovorí
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v súvislosti s s vplyvom rôznych osobnostných faktorov (£rty osobnosti, záujmy,

hodnoty) na vývoj kariéry, zatia© £o proces odkazuje na zmeny v £ase a na vývojové

etapy v ºivote indivídua ovplyv¬ujúce kariérny vývoj. V nasledujúcej kapitole budú

v krátkosti na£rtnuté najvplyvnej²ie teórie reprezentujúce obidva prístupy.

1.3.1. Teórie zamerané na obsah

Do tejto kategórie spadajú teórie, ktoré sa zaoberajú faktormi ovplyv¬ujúcimi ka-

riérny vývoj, ktoré sú vlastné samotnému jedincovi, prípadne vyplývajú z kontextu,

v ktorom jedinec ºije. Vo v²eobecnosti je individuálnym vplyvom pripisovaný vä£²í

význam, neº vplyvom prostredia. V nasledujúcich odstavcoch budú popísané teórie

postavené na teórii £¯t a faktorov osobnosti (dielo F. Parsonsa, teória kariérových

typov J. L. Hollanda), teória pracovnej adjustácie a teória hodnôt D. Browna.

Po£iatky kariérneho poradenstva v diele Franka Parsonsa

Frank Parsons vo svojej knihe Choosing a vocation (1909) poloºil základy vednej

disciplíny a odbornej praktiky kariérneho zara¤ovania (career assessment), z ktorej

sa neskôr vyvinulo kariérne poradenstvo. Jeho dielo má aj dnes výrazný vplyv na

spôsob myslenia v tejto oblasti. Za jeho najvä£²í prínos je povaºované ur£enie troch

základných elementov ovplyv¬ujúcich vo©bu povolania:

� Jasné poznanie a pochopenie samého seba, svojich vlôh, schopností, záujmov,

zdrojov, obmedzení a ¤al²ích charakteristík. V praxi boli tieto informácie o kli-

entovi zis´ované pomocou pätnás´minútového rozhovoru, ktorý pod©a Parsonsa

posta£oval k pomerne presnému zaradeniu klienta na pracovnú pozíciu. Rozho-

voru predchádzal autoevalua£ný dotazník so sto otázkami týkajúcimi sa charak-

teru, záujmov a motivácii jedinca. V dotazníku sa nachádzali aj otázky týkajúce

sa ²ir²ieho kontextu ºivota klienta (rodina, zdravotný stav, priatelia, �nan£ná

situácia, mobilita a pod.).

� Poznanie poºiadaviek, podmienok úspechu, výhod a nevýhod, moºností a ¤al²ích

faktorov týkajúcich sa konkrétnych zamestnaní. Dôkladné poznanie sveta práce

povaºoval Parsons za k©ú£ové pre to, aby klient mohol urobi´ informovanú vo©bu

pri výbere svojho povolania.
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� Schopnos´ pravdivého uvaºovania (true reasoning) o vz´ahoch medzi týmito

dvoma skupinami znalostí (Parsons, 1909 in Patton a McMahon, 2006), £i nie-

ktorí interpretujú ako intelektový potenciál klienta (Patton a McMahon, 2006).

Parsonsovi ako prvý vyslovil my²lienku �správny £lovek na správnom mieste� a

vytvoril konceptuálny rámec, ktorý v obore dominoval na ¤al²ích 70 rokov. Jeho

my²lienkou bolo, ºe pracovníci, ktorí sa budú aktívne podie©a´ na výbere svojho

zamestnania budú v práci spokojnej²í a výkonnej²í, £ím dôjde k zníºeniu nákladov

pre zamestnávate©ov a sprostredkovane pre celú spolo£nos´.

Teória osobnostných £¯t a faktorov

Hoci Parsons si uvedomoval dôleºitos´ sebapoznania v procese kariérneho výberu, v

dobe, ke¤ koncipoval teóriu pre svoju poradenskú prax, nemal k dispozícii psycho-

metrické nástroje, ktoré by mu umoº¬ovali presnej²iu analýzu informácii o osobnosti

klienta a jej porovnanie s referen£nou populáciou. Tieto nástroje poskytlo o nie£o

neskôr hnutie diferenciálnej psychológie, ktoré tým e²te výraznej²ie posunulo dôraz

poradenstva pri výbere povolania smerom k identi�kácii rysov osobnosti, záujmov a

schopností a ich vz´ahu ku konkrétnemu povolaniu.

Teória osobnostných rysov a faktorov postuluje, ºe jednotlivci sa medzi sebou

lí²ia vo viac-menej stabilných a na sebe navzájom nezávislých rysoch osobnosti,

ktoré sú priamo merate©né psychometrickými metódami. Tieto rysy majú priamy

vplyv na ©udské správanie a tým aj na úspe²nos´ indivídua v konkrétnom zamest-

naní. Faktormi sú nazývané niektoré vybrané rysy osobnosti, ktoré sú potrebné k

úspe²nému vykonávaniu konkrétneho povolania. Zis´ované sú na základe komplexnej

analýzy rysov osobnosti jedincov, ktorí pracujú v konkrétnom povolaní. Zástancovia

tejto teórie vyvinuli ve©ké mnoºstvo psychodiagnostických nástrojov, ktoré mali za

cie© objektívne popísa´ osobnostný pro�l klienta, porovna´ ho s pro�lom cieleného

povolania a ur£i´ mieru kore²pondencie medzi ním a uchádza£om. Táto teória ve©mi

ovplyvnila ²túdium povolaní, ke¤ sa ich snaºila popísa´ v pojmoch zodpovedajúcim

diferenciálnej psychológii (Zunker, 1998; Ko²£o et al., 1980).

Kritika tejto teórie sa zakladá na fakte, ºe popisuje kariérne rozhodovanie ako

kognitívny proces postavený na objektívnych dátach, ktorý má len jeden moºný

správny výstup. Pre subjektívne faktory a okolnosti jednotlivca nezostal v teórii
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takmer ºiadny priestor. Poradca v kariérnom poradenstve sa tak dostáva do pozí-

cie autoritatívneho experta, £o zabra¬uje vytvoreniu plnohodnotného poradenského

vz´ahu. Kariérna vo©ba je vnímaná ako jedine£ný a statický bod v ºivote £loveka, a

nie ako kontinuálny a dlhotrvajúci proces. �al²ím predmetom kritiky je postulát, ºe

ur£ité pracovné pozície sú zastávané jediným ²peci�ckým typom ©udí. R. H. Sharf

(1996) kritizuje tento predpoklad a tvrdí, ºe existuje ve©mi málo empirických vý-

skumov, ktoré by potvrdzovali alebo vyvracali prediktívnu hodnotu osobnostných

£¯t na úspech v konkrétnom povolaní.

Hollandova teória typov pracovných prostredí

Statický charakter teórii osobnostných £¯t a faktorov a nedostato£ný dôraz na vývoj

v £ase priniesol do oblasti skúmania kariérneho vývoja nový typ teórií, ktoré sú ozna-

£ované ako teórie kore²pondencie medzi osobou a prostredím (person-environement

�t theories). Tieto teórie sa snaºia vysvetli´ kariérne rozhodovanie h©adaním kon-

gruencie medzi osobnos´ou jedinca a pracovným prostredím - nie konkrétnym pra-

covným postom. Predpoklady teórie osobnostných £¯t a faktorov teda boli mierne

zmenené, k©ú£ové princípy ale zostávajú zachované:

� Medzi rôznymi ©u¤mi a rôznymi prostrediami existujú ur£ité opísate©né a klasi-

�kovate©né rozdiely.

� �ím vä£²ia je kongruencia medzi osobnými charakteristikami a poºiadavkami

spojenými s pracovným prostredím, tým vä£²ia je pravdepodobnos´ úspechu jed-

notlivca v tomto prostredí.

Výraznou zmenou je ale zavedenia konceptu �dynamickej reciprocity� do teórie ka-

riérneho vývoja. Jedná sa o predpoklad, ºe v kariérnom vývoji existuje kontinuálny

proces vzájomného ovplyv¬ovania sa medzi pracovným prostredím a charakteristi-

kami jednotlivca ke¤ºe obidva faktory sa môºu postupom £asu meni´ (Rounds a

Tracey, 1990).

Teória typov pracovných prostredí J. L. Hollanda (1997) je jedným z najpopu-

lárnej²ích a v praxi kariérneho poradenstva najviac pouºívaných prístupov. Pri jej

vývoji sa Holland snaºil identi�kova´ osobné charakteristiky a charakteristiky pra-

covného prostredia vedú k úspe²ným (uspokojujúcim) kariérnym rozhodnutiam a k
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vy²²ej výkonnosti pracovníkov na konkrétnom poste. Tvrdí, ºe v západnej kultúre

sa dá vä£²ina ©udí klasi�kova´ do ²iestich základných typov: realistický, vedecký,

umelecký, spolo£enský, podnikavý a konven£ný typ. Tieto typy sa medzi sebou lí²ia

svojimi osobnostnými £rtami, záujmami, hodnotami, postojmi at¤ (vi¤ tabu©ku 1).

Rovnako pracovné prostredia je moºné roztriedi´ do rovnakých kategórií, pod©a toho,

aké schopnosti, charakteristiky, postoje, záujmy, hodnoty sú v nich uprednost¬ované

a presadzované. �udia majú prirodzenú tendenciu vyh©adáva´ prostredie, ktoré im

umoº¬uje vyjadri´ a naplni´ ich schopnosti, charakteristiky a záujmy a kariérne roz-

hodovanie je podmienené vyh©adávaním tejto kongruencie. Uvedených ²es´ typov

osobnosti je moºné znázorni´ gra�cky na ²es´uholníku na základe ich vzájomnej

blízkosti, resp. podobnosti. Na základe Hollandovej klasi�kácie bolo vytvorených

mnoºstvo diagnostických nástrojov (vi¤ napríklad Bernaud a Priou, 1996). V praxi

nie je úplne obvyklé, ºe by konkrétny £lovek mohol by´ jednozna£ne zaradený k jed-

nému konkrétnemu typu, vä£²inou je viac alebo menej výrazných viacero typov. V

takom prípade sa klientovmu pro�lu prira¤uje troj£lenná kombinácia za£iato£ných

písmen typov osobností, ktoré sú v jeho pro�le najviac výrazné. Existujú klasi�kácie

povolaní, ktoré zodpovedajú jednotlivým kombináciám typov a ktoré je v praxi ka-

riérneho poradenstva moºné pouºi´. Platí pri tom samozrejme výhrada, ºe podobné

klasi�kácie je nutné bra´ s rezervou a pouºíva´ ich skôr ako zdroj in²pirácie pre

klienta, neº nevyhnutne platný návod pre výber zamestnania.

�o sa týka dynamického h©adiska a interakcie medzi jednotlivcom a prostredím,

Holland ich vysvet©uje nasledovnými tvrdeniami:

1. V prípade, ºe sa indivíduum nachádza v prostredí, ktoré je v súlade s jeho osob-

nostnou ²truktúrou, dochádza k zvy²ovaniu jeho spokojnosti a tým k posil¬ova-

niu a upev¬ovaniu jeho správania.

2. Tak, ako zhoda medzi prostredím a jedincom stabilizuje zauºívané spôsoby v jeho

správaní, nezhoda medzi osobnos´ou indivídua a pracovným prostredím spôso-

buje zmenu v jeho správaní v smere napodob¬ovania správania prevládajúcich

typov osobností, ktoré sa v prostredí vyskytujú.

3. Jedinec môºe vyrie²i´ nezhodu odchodom z nekore²pondujúceho pracovného pro-

stredia alebo zmenou svojho správania £i vnímania.
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4. Vzájomná interakcia a ovplyv¬ovanie sa medzi osobou a prostredím, ktoré pre-

biehajú po£as kariéry, vedú oby£ajne k pocitom úspechu a uspokojenia (Holland,

1997).

Hollandova teória osobnostných typov a pracovných prostredí poskytuje koncep£ný

rámec umoº¬ujúci lep²ie uchopi´ interakciu medzi týmito dvoma elementami. Na-

priek tomu, ºe sa jedná o jednu z najpopulárnej²ích teórií v kariérnom poradenstve,

predik£ná sila miery kongruencie medzi pracovným prostredím a osobnos´ou jedinca

na faktory ako pracovná spokojnos´, pracovný výkon, zotrvanie na pracovnom poste

a ¤al²ie nebola výskumami potvrdená (Chartrand, 1992).

Teória pracovnej adjustácie

Táto teória má pôvod na Minnesotskej univerzite v 50. rokoch minulého storo£ia v

diele Dawisa a Lofquista (Dawis a Lofquist, 1984). Oproti Hollandovej teórii kladie

e²te výraznej²í dôraz na dynamiku, na prispôsobovanie sa jednotlivca prostrediu.

Re�ektuje tým postupný posun teórií kariérneho vývoja od konceptu kariérnej vo©by

ako jednorázového a £asovo pevne ohrani£eného momentu k celoºivotnej adaptácii

sa na poºiadavky prostredia.

Teória pracovnej adjustácie vychádza z predpokladu, ºe ako má jedinec ur£ité

nároky, poºiadavky a potreby vzh©adom na pracovné prostredie, tak má svoje ná-

roky na jedinca aj pracovné prostredie. V²etky faktory, ktoré uspokojujú potreby

jedinca (napr. pracovná spokojnos´, dobré pracovné výsledky, kariérny postup, kva-

lita vz´ahov na pracovisku, sociálny status, rôznorodos´ úloh), sa nazývajú posil-

¬ova£e (reinforcers), pretoºe vedú k jeho spokojnosti (satisfaction) a k stabilizácii

ur£itého typu správania jedinca. Na druhej strane, ak pracovník sp¨¬a nároky a

o£akávania pracovného prostredia, hovorí sa o jeho uspokojivosti (satisfactoriness)

z h©adiska nárokov pracovného prostredia. Obojstranne uspokojujúca je situácia,

ke¤ sú potreby jedinca a potreby pracovného prostredia v súlade a takejto situácii

sa hovorí zhoda (correspondence). Vlastnosti prostredia a vlastnosti jednotlivca sa

môºu v £ase meni´, pracovná adjustácia je teda celoºivotným procesom h©adanie

uspokojenia, zhody medzi pracovným prostredím a jedincom.

Prax kariérneho poradenstva je postavená na £o najpresnej²om diagnostikovaní

osobných vlastností jednotlivca, ktoré vychádza z konceptualizácie ²truktúry osob-
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Tabu©ka 1. Hollandove typy osobnosti (spravované pod©a Vendel, 2008; Holland, 1997)
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nosti zoh©ad¬ujúcej moºnosti zmien v £ase: autori rozli²ujú medzi povrchovými cha-

rakteristikami osobnosti (zru£nosti a potreby) a zdrojovými charakteristikami osob-

nosti (schopnosti a hodnoty). Zdrojové £rty tvoria základnú ²truktúru osobnosti,

ktorá vo v²eobecnosti zostáva nezmenená a na základe ktorej môºe by´ v reakcii

na aktuálne poºiadavky prostredia vyvinutá ²iroká ²kála povrchových £¯t. Kariérne

poradenstvo by sa pod©a autorov malo zaobera´ hlavne identi�káciou schopností,

pretoºe umoº¬ujú ur£i´ ²ir²iu ²kálu moºných povolaní, neº v prípade zamerania

sa na konkrétne zru£nosti. Pracovné potreby jedinca sú vyjadrením jeho hlb²ích

hodnôt. Medzi potrebami jedinca a potrebami prostredia dochádza k dynamickej

interakcii a správanie jedinca je posilnené v prípade, ºe sú naplnené jeho potreby

- k £omu môºe dôjs´ jedine vtedy, ak existuje koherencia medzi jeho hodnotami

a hodnotami pracovného prostredia. �al²ím dôleºitým konceptom tejto teórie je

�exibilita - schopnos´ do ur£itej miery tolerova´ nezhodu medzi vlastnými schop-

nos´ami a potrebami a faktormi pracovného prostredia. Jedinci s vysokou mierou

�exibility sa môºu vyrovna´ s ur£itou mierou kon�iktu v tomto smere a to dvoma

typmi stratégií: snahou o zmenu prostredia (aktívny prístup) alebo snahou o zmenu

samého seba (reaktívny prístup).

Brownova teória kultúrnych hodnôt

V súlade s vývojom v teórii kariérneho vývoja, ktorý smeruje k holistickým prístu-

pom, kladie táto teória dôraz na ²ir²ie kultúrne okolnosti jedinca. Pod©a Browna

(Brown, 2002) hrajú pri výbere povolania najvýznamnej²iu rolu hodnoty, ktoré cha-

rakterizuje ako presved£enia, ktoré jedinec preºíva ako ²tandardy, pod©a ktorých

sa treba chova´. Kaºdý £lovek v priebehu svojho vývoja nadobúda relatívne malé

mnoºstvo hodnôt, ktoré výraznou mierou ovplyv¬ujú jeho kognitívne, afektívne a be-

haviorálne prejavy. Hodnoty sú formované na základe vzorov, ktoré jedinec prijíma

prostredníctvom svojej rodiny, sociálneho okolia a médií. Kultúrny pôvod, pohla-

vie a socioekonomický status sú faktory, ktoré majú pod©a Browna výrazný vplyv

na formovanie hodnôt a spôsobujú, ºe rôzne sociálne skupiny majú rôzne hodnoty.

V priebehu ºivota jedinca dochádza najskôr ku kry²talizácii hodnôt (explicitácii,

verbalizácii), ktorá umoº¬uje jedincovi konfrontova´ svoje správanie s hodnotami a

posúdi´ jeho správnos´ resp. nesprávnos´. �al²ou etapou je periodizácia - prira¤ova-
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nie rôznej miery dôleºitosti jednotlivým hodnotám. Hodnoty s vysokou prioritou sú

pod©a Browna najdôleºitej²ím determinantom kariérnej vo©by, pri£om je nutné bra´

do úvahy okrem pracovnej role aj iné ºivotné role, ktoré môºu uspokojova´ rôzne

hodnoty. Preto je nutné praktikova´ kariérne poradenstvo s oh©adom na globálny

kontext klientovho ºivota a na kultúrne faktory pôsobiace v jeho výchove. Rôzne

ºivotné role môºu by´ medzi sebou v rôznych vz´ahoch:

� synergické fungovanie, ke¤ sú v²etky zastávané role v súlade s hodnotami klienta,

synergicky zvy²ujú jeho uspokojenie;

� kon�ikt rol, ktorý môºe by´ intra-rolový (hodnoty jednotlivca nie sú v súlade

s hodnotami, ktoré dominujú v jeho pracovnom prostredí - napríklad rozdielne

hodnoty medzi pracovníkom a nadriadeným) alebo medzi-rolový (jedna zastá-

vaná rola vchádza do kon�iktu s inou rolou - menej uspokojujúca rola oberá

jedinca o £as, ktorý by mohol venova´ uspokojivej²ej role - tradi£ný kon�ikt

medzi prácou a rodinným ºivotom);

� kompenza£ný vz´ah v prípade, ºe frustrácia z jednej roly je nahradzovaná uspo-

kojením zo zastávania inej.

Úlohou kariérneho poradcu je ohodnoti´ mieru kry²talizácie a priorizácie hodnôt

klienta a pomôc´ mu identi�kova´ vz´ahy medzi jednotlivými rolami, ktoré vo svo-

jom ºivote zastáva. Na základe týchto informácii je jedinec schopný samostatne

robi´ dobré kariérne rozhodnutia. Brown tieº kladie dôraz na kvalitu vz´ahu medzi

klientom a kariérnym poradcom.

Najvä£²ím prínosom tejto teórie je, ºe priná²a do kariérneho poradenstva dôraz

hodnoty, ktoré sú odrazom spolo£enského, kultúrneho a etnického pôvodu klienta.

Roz²iruje tak varietu faktorov, ktoré je pri poradenstve nutné bra´ do úvahy a tým

posúva teóriu kariérneho pohybu výrazne smerom k holistickému ponímaniu.

1.3.2. Procesuálne teórie kariérneho vývoja

Do tejto kategórie zara¤ujeme teórie kladúce zvý²ený dôraz na zmeny v priebehu

£asu, ktoré môºu by´ konceptualizované ako sled ur£itých ºivotných fáz, ktorými

jedinec v procese kariérneho rozhodovania prechádza.
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Vývojová teória H. S. Ginzberga

Klasi�kácia ²tádií kariérneho vývoja H. S. Ginzberga je prvou vývojovou teóriou,

ktorá v oblasti kariérneho poradenstva vznikla. Ginsberg (Ginsberg et al., 1951)v

súlade s v tej dobe prevládajúcimi, na obsah orientovanými teóriami tvrdí, ºe vo©ba

povolania je ovplyvnená ²tyrmi faktormi: ekonomickou realitou, vzdelaním, emó-

ciami a hodnotami jedinca. Na rozdiel od nich sú ale tieto analyzované v £asovom

slede a kariérna vo©ba je výsledkom vývojového procesu charakterizovaného ur£i-

tými etapami. Tento proces pod©a Ginzberga za£ína v predpubertálnom veku a je

ukon£ená v ranej dospelosti. Jednotlivé fázy sú charakterizované nasledovne:

1. Fantazijná fáza (pribliºne do jedenásteho roku ºivota). Deti po£as nej hrajú

rolové hry a predstavujú si samé seba v rozli£ných pracovných situáciách - pre-

ferované aktivity die´a´a je moºné dáva´ do súvisu s jeho budúcim povolaním.

2. Pokusná fáza (predpubertálny vek aº do dokon£enia strednej ²koly). V jednotli-

vých etapách dochádza ku kry²talizácii a uvedomovaniu si rôznych osobnostných

charakteristík die´a´a/mladistvého, a to v tomto chronologickom poradí:

� záujmy (11-12 rokov): die´a vykonáva konkrétne rozhodnutia týkajúce sa jeho

aktivít, vyplývajúce z toho, £o ho baví, zaujíma resp. nebaví, nezaujíma;

� schopnosti (13-14 rokov): uvedomovanie si svojich osobitných schopností a

ich vz´ahu k budúcemu povolaniu;

� hodnoty (15-16 rokov): zvaºovanie osobných hodnôt a ºivotných priorít;

� prechodné ²tádium (17-18 rokov), v ktorom sú spracovávané kumulované

výsledky procesov z predchádzajúcich ²tádií. Adolescent je postavený pred

konkrétne kariérne vo©by a uvedomuje si ich dôsledky a svoju zodpovednos´.

3. Realistická fáza (adolescencia a raná dospelos´), s troma etapami:

� explorácia, charakterizovaná zuºovaním výberu na základe individuálnych zá-

ujmov zru£ností a schopností;

� kry²talizácia, kedy dochádza ku kariérnej vo©be a k ur£eniu kariérneho cie©a;

� ²peci�kácia, výber vzdelávania alebo pracovného postu, ktorý umoº¬uje do-

siahnutie kariérneho cie©a.

Ginzbergova teória je kritizovaná z nieko©kých dôvodov. Uvedené etapy a kogni-

tívne procesy v nich prebiehajúce neberú do úvahy individuálnu variabilitu, ktorá
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môºe by´ spôsobená pohlavím, etnickým a sociálnym pôvodom. Rovnako je £asové

a chronologické ²peci�kovanie etáp strnulé a realite zodpovedá len málokedy.

�ivotné ²tádiá D.E Supera

Zatia©£o Ginzberg postuluje svoje kariérne etapy ako pevne chronologicky usporia-

dané a viazané na konkrétny vek, teória ºivotných ²tádií D. E. Supera sa od týchto

predpokladov v dvoch bodoch vz¤a©uje: ºivotné ²tádiá nie sú vzájomne chronolo-

gicky usporiadané a psychologické zmeny spôsobené úspe²ným zvládnutím konkrét-

nej etapy nie sú nutne nezvratné (Smart a Peterson, 1997). Super navrhuje ²tyri

²tádiá kariérneho vývoja:

� skúmanie, po£as ktorého £lovek získava nutné informácie o sebe a o svete práce

pre uskuto£nenie kariérnej vo©by,

� uskuto£nenie kariérnej vo©by a za£iatok pôsobenia v povolaní,

� udrºiavanie kariérnej aktivity v rámci jednej profesnej oblasti, stabilizácia, kari-

érny postup,

� odchod do inej profesnej oblasti £i de�nitívny odchod, koniec pracovnej aktivity.

Hoci vo svojej pôvodnej koncepcii povaºoval Super tieto ²tádiá za chronologicky

nasledujúce, svoju teóriu neskôr revidoval a tvrdí, ºe na£asovanie prechodu medzi

nimi závisí na osobnosti a ºivotných okolnostiach jedinca. Niektoré fázy sa môºu

objavi´ aj viackrát po£as ºivota jedinca. Napríklad fáza skúmania: Super zaviedol

do svojej teórie pojem �recyklácie� - návrat do fázy skúmania, spôsobený zmenou

ºivotných okolností jedinca £i nutnou adaptáciou na nové pracovné podmienky. Ne-

jedná sa ale o nejakú regresiu, návrat na niº²iu úrove¬ - naopak, takáto situácia

môºe vies´ k vä£²ej zrelosti, schopnosti vysporiada´ sa s náro£nými situáciami, k

vä£²ej adaptabilite a k vy²²ej kreatívnej produktivite. V sú£asnom dynamickom

ekonomickom kontexte je pod©a Supera dokonca vhodné, aby sa táto etapa vyskytla

v ºivote jedinca viackrát, vzh©adom na schopnosti, ktoré mu umoº¬uje nadobudnú´.

�al²ím dôleºitým konceptom v Superovej teórii je pojem sebaobrazu. Kariérna

vo©ba je pod©a Supera vyjadrením predstavy, ktorú má £lovek o sebe samom, pretoºe

jeho úspech v práci je podmienený tým, £i rola, ktorú v nej zastáva je v súlade s jeho

sebaobrazom (jeho vyjadrením). Významný vplyv pripisuje Super ²ir²iemu kontextu,
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v ktorom je jedinec situovaný: vo svojom ºivote zastáva viacero rol a ich zahrnutie

do sebaobrazu klienta tieº ovplyv¬uje spokojnos´ klienta. Úlohou kariérneho pora-

denstva je poskytnú´ klientovi £o najviac presných a relevantných informácii o jeho

schopnostiach, osobnostných £¯t a hodnotách.

Teória obmedzení a kompromisov L. S. Gottfredsonovej

Jedná sa o zaujímavú teóriu zameranú na proces. Podobne ako v teórii D. Supera je

kariérny vývoj ponímaný ako h©adanie povolania, ktoré zodpovedá sebaobrazu je-

dinca. Toto h©adanie je sprevádzané vývojom v ²tyroch oblastiach, ktoré prebiehajú

v prvých dvoch dekádach ©udského ºivota:

� Kognitívny vývoj, smerujúci od intuitívneho a konkrétneho myslenia v detskom

veku k abstraktnému mysleniu adolescenta. Tento vývoj umoº¬uje vytvorenie

kognitívnej mapy, v ktorej sú rôzne povolania situované pod©a prevládajúceho

pohlavia v nich, pod©a prestíºe z nich vyplývajúcej a pod©a konkrétnej profes-

nej oblasti. Rovnako dochádza k vývoju individuálneho sebapo¬atia, v ktorom

adolescent vníma sám seba ako jedine£nú bytos´. Úlohou kariérneho poradcu v

tejto fáze je poskytova´ presné a ²trukturované informácie o svete práce.

� Formovanie osobnosti v neustálej interakcii medzi prostredím a genetickými pre-

dispozíciami. V tomto procese dochádza k rozvoju schopností a ku kry²talizácii

záujmov. Úlohou poradcu pre vo©bu povolania by v tejto fáze malo by´ poskyt-

nutie ²irokej ponuky skúseností a aktivít, ktoré majú pomôc´ mladému £loveku

odhali´ jeho schopnosti a záujmy.

� Obdobie obmedzovania (circumscription), v ktorom pod vplyvom socializa£ných

faktorov dochádza k uvedomovaniu si odli²ností medzi rôznymi povolaniami, k

nadobudnutiu pozitívnych £i negatívnych postojov k rôznym kategóriám ©udí a

na ich základe k postupnej eliminácii konkrétnych povolaní v ²tyroch fázach:

� na základe vnímanej ve©kosti a sily (3-5 rokov),

� na základe zodpovedajúcich pohlavných rolí (6-8 rokov),

� na základe sociálneho ohodnotenia povolaní (9-13 rokov),

� na základe svojho jedine£ného vnútorného ja (self), v súlade s vlastnými

záujmami, hodnotami, schopnos´ami a cie©mi.
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� H©adanie kompromisu, pretoºe nie v²etky povolania sú pre konkrétneho jedinca

realizovate©né (kvôli situácii na trhu práce, nedostupnosti vzdelania atp.). V ta-

kom prípade h©adá jedinec ¤al²ie moºné povolanie, ktoré je e²te stále zodpovedá

jeho sebaobrazu - h©adá kompromis týkajúci sa ²tvrtého kritéria predchádzajúcej

fázy. V prípade ºe táto stratégia zlyhá, je jedinec ochotný ustúpi´ so svojich krité-

rií týkajúcich sa prestíºe konkrétneho povolania a aº ako k poslednej moºnosti sa

uchy©uje ku kompromisu týkajúceho sa vnímaných pohlavných rolí (Gottfredson,

1981).

Táto teória je zaujímavá skôr z h©adiska vývojovej psychológie a pre potreby po-

radenstva pre výber povolania na základných a stredných ²kolách, neº v kariérnom

poradenstve v prípade kariérnej preorientácie. Kaºdopádne poskytuje niektoré zau-

jímavé elementy pomáhajúce lep²ie pochopi´ mechanizmus kariérneho rozhodovania

a vz´ah medzi ním a socializáciou jedinca.

1.4. Kariérne poradenstvo

Vendel (2008) uvádza, ºe sluºby pri výbere povolania a v oblasti kariérneho

vývoja je moºné rozdeli´ do troch oblastí:

� výchova k vo©be povolania, ktorá je �dlhodobým procesom usmer¬ovania kariér-

neho vývoja celých popula£ných ro£níkov ºiakov� (Vendel, 2008);

� profesná orientácia, v rámci ktorej dochádza ku krátkodobému sprevádzaniu mla-

dého £loveka pri výbere povolania alebo ¤al²ieho vzdelávania;

� kariérne poradenstvo, ako obor aplikovanej psychológie, ktorého cie©om je osobné

a individualizované sprevádzanie dospelého £loveka v procese kariérneho vývoja,

v rámci kariérneho postupu alebo kariérnej reorientácie.

Kariérne poradenstvo je teda súbor aktivít vykonávaných ²pecializovaným odborní-

kom, ktorý sprevádza klienta v problematike výberu povolania, plánovania kariéry

a kariérneho rozhodovania, s cie©om pomôc´ mu uskuto£ni´ správne kariérne roz-

hodnutie. Tieto problematiky sa môºu vyskytnú´ v ktorejko©vek etape klientovho

ºivota. Existuje ve©ké mnoºstvo smerov kariérneho poradenstva, ktoré sú postavené

na rôznych teóriách kariérneho vývoja uvedených v tejto kapitole. Po£iatky praktiky

21



kariérneho poradenstva sa datujú na prelom 19. a 20. storo£ia v USA a sú spojené

s rýchlym ekonomickým vývojom a faktom, ºe sociálne sluºby ponúkané federálnou

vládou neposta£ovali uspokoji´ potreby stále rastúceho po£tu európskych imigran-

tov (Savickas, 2005). Prvým uceleným pokusom o teoretické uchopenie praktiky

kariérneho poradenstva bolo dielo F. Parsonsa (vi¤ 1.3.1). S roz²irovaním kariér-

neho poradenstva bolo sprevádzané vznikom paralelných teoretických prístupov ku

kariérnemu vývoju, z ktorých niektoré boli na£rtnuté v predchádzajúcej kapitole.

22



2. Kompetencia a kompeten£ný prístup

2.1. Kompetencia - de�nícia pojmu

Pojem kompetencia je pouºívaný v rôznych oblastiach ºivota a v beºnom jazyku

so sebou nesie minimálne dva významy: V tom prvom je kompetencia chápaná ako

právomoc, ktorou jedinec alebo in²titúcia na základe ur£itej spolo£enskej konvencie

môºe vykonáva´. Pre potreby tejto diplomovej práce sa budeme zaobera´ druhým

významom, v ktorom kompetencia ozna£uje ur£itú charakteristiku jedinca, ktorá

mu umoº¬uje úspe²ne vykonáva´ ur£itú £innos´ a na základe ktorej je moºné v spo-

jitosti s konkrétnym pracovným postom rozlí²i´ kompetentného a nekompetentného

pracovníka.

Napriek svojej popularite v oblasti psychológie práce a riadenia ©udských zdrojov

trpí pojem kompetencia konceptuálnou nejednozna£nos´ou (fuzziness). V angli£tine

sa slovo �competence� pouºíva prakticky zamenite©ne s pojmami �znalos´�, �zru£nos´

a �schopnos´� (Sultana, 2009), £o ku konceptuálnemu zmätku e²te výraznej²ie pris-

pieva a spôsobuje, ºe kompetencia je niektorými povaºovaná za nejasnú nálepku,

ktorá nijakým spôsobom neprispieva k pochopeniu sveta okolo nás (idem.). �al-

²ie zdroje nejednotnosti konceptualizácie kompetencií vyplývajú z faktu, ºe tento

pojem je pouºívaný v praxi riadenia ©udských zdrojov, profesného vzdelávania a

kariérneho poradenstva, pri£om tieto oblasti sú výrazne ovplyvnené tradíciami a

²tátnou politikou konkrétnej krajiny. Napriek nejednozna£nosti týkajúcej sa de�ní-

cie kompetencií, speje bohatos´ praktík a kontextov, v ktorom je pojem pouºívaný,

k vytvoreniu narastajúcemu konsenzu, ºe nesta£í kompetenciami nazva´ zru£nosti,

priamo aplikovate©né v konkrétnom pracovnom kontexte. Jedná sa o mnohoroz-

merný a interaktívny konglomerát faktorov na strane jedinca, ktoré mu umoº¬ujú

úspe²ne zvláda´ konkrétnu pracovnú £innos´. Pred tým, neº sa budeme zaobera´

de�níciou kompetencie podrobnej²ie, na£rtneme v krátkosti historický vývoj tohoto

pojmu.

2.2. Historický vývoj pojmu

V psychológii je kompetencia pomerne novodobým pojmom. Ako prvý ho do

vednej disciplíny priniesol N. Chomsky v kontexte generatívnych jazykových schop-
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nostiach: do opozície stavia kompetenciu a výkon - kompetencia hovoriaceho je

potencialitou, ktorá sa aktualizuje vo vyslovenom alebo písanom jazyku (výkone).

Výraznej²ie bol ale pojem kompetencia vymedzený a pouºívaný v psychológii práce

a organizácie, a to najmä v týchto oblastiach: hodnotenie a porovnávanie výkonu

pracovníkov, analýza pracovnej aktivity a v kariérnom poradenstve (Aubret a Gil-

bert, 2003). Z historického h©adiska je moºné rozlí²i´ tri prístupy ku kompetencii:

americký behaviorálny prístup, britský funk£ný prístup a európsky mnohorozmerný

prístup.

2.2.1. Behaviorálny prístup

Behaviorálny prístup ku kompetencii je roz²írený najmä v USA. Do oblasti pre-

dikovania a hodnotenia pracovného výkonu zaviedol pojem kompetencia americký

behaviorálny psychológ a profesor harvadrskej univerzity McClelland (McClelland,

1973). Pod©a neho predikova´ pracovný výkon nie je moºné len na základe inteli-

gen£ných schopností alebo získaných diplomov. Tvrdí, ºe dvaja pracovníci s rovna-

kou inteligenciou a s rovnakým dosiahnutým vzdelaním môºu v konkrétnej situácii

podáva´ rozdielny výkon. Testy inteligencie pod©a neho nemôºu predpoveda´ pra-

covný výkon pri konkrétnej úlohe a v konkrétnom kontexte, okrem iného aj preto,

ºe neberú do úvahy vplyv pracovnej skúsenosti na úspe²nos´ pracovníka. Rie²ením

je pod©a neho zis´ova´ niektoré charakteristiky osobnosti, ktoré nazýva kompeten-

ciami. Patria sem pod©a neho niektoré rysy osobnosti (komunika£né schopnosti,

trpezlivos´, osobnostná zrelos´) a konkrétne behaviorálne stratégie, ktoré pracovník

pouºije v konkrétnych a ²truktúrovaných pracovných situáciách. Kým inteligen£né

testy merajú predispozície jedinca, ktoré umoº¬ujú predikova´ jeho pracovný výkon,

kompeten£né testy boli vyvinuté na základe pozorovania jedincov, ktorí sú na kon-

krétnom pracovnom poste úspe²ní a na zis´ovaní charakteristík, ktoré ich odli²ujú

od menej výkonných pracovníkov. Z takéhoto prístupu vyplýva, ºe kompetencie sú

�fundamentálne behaviorálne� (McClelland, 1973, s. 9) a na rozdiel od inteligencie

sa môºu praktizovaním zlep²ova´. Originalita tohto prístupu, ktorý je viac zame-

raný na praktické pouºitie, neº na precíznu konceptualizáciu pojmu kompetencia, je

zahrnutie motiva£ných a sociálnych faktorov do výskumu prediktorov pracovného

výkonu.
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V praxi sa takéto po¬atie kompetencie premieta najmä do riadenia ©udských

zdrojov. V devä´desiatych rokoch do²lo k rozvoju �remných kompeten£ných mo-

delov. V nich je kaºdému pracovnému zaradeniu, postu alebo hierarchickej úrovni

v organizácií priradený súbor kompetencií, ktorý pracovník musí ma´. Tento mo-

del potom slúºi ako podklad pre riadenie pracovnej výkonnosti, výber pracovníkov,

vzdelávanie, rozvoj pracovníkov a odme¬ovanie pracovníkov. Zámerom tejto práce

av²ak nie je zaobera´ sa kompetenciami a ich klasi�káciou v kontexte psychológie

organizácie a manaºmentu, pre viac informácií o typoch a tvorbe kompeten£ných

modelov vi¤ napr. Ho�mannová, 2009.

2.2.2. Funk£ný prístup

Kompeten£ný prístup sa v osemdesiatych rokoch presadil vo vzdelávacom sys-

téme Ve©kej Británie za ú£elom vytvori´ jednotný ²tandard pre v²etky vzdelávacie

in²titúcie krajiny, ktorý by lep²ie odpovedal na poºiadavky podnikov týkajúce sa

kvali�kácie absolventov. Postup pri vytváraní týchto ²tandardov bol nasledovný: Na

základe analýzy výkonu povolania v rôznych kontextoch boli identi�kované k©ú£ové

kompetencie, ktoré slúºia ako kritériá úspechu v konkrétnej profesií a na ich základe

vypracované odporú£ania pre vzdelávanie pre konkrétnu analyzovanú profesiu. Ok-

rem vzdelávania sa kompeten£ný prístup vo Ve©kej Británii presadil aj pri de�novaní

profesných ²tandardov, na základe ktorých je záujemcom pride©ovaná akreditácia pre

vykonávanie ur£itej profesie, prípadne diplom, ktorý o�ciálne sved£í o ich kompe-

tencii. Postup je kritizovaný, pretoºe vzh©adom na fakt, ºe je hodnotenie pracovníka

viazané výlu£ne na jeho výkon na pracovisku po£as pozorovania expertov a nedokáºe

v dostato£nej miere zachyti´ neformálne nadobudnuté vedomosti a znalosti jedinca,

spojené s povolaním (Le Deist a Winterton, 2005). Poh©ad na kompetenciu je abso-

lútne funk£ný, rozhodujúcu rolu majú konkrétne zru£nosti, ktoré pracovník prejaví

v konkrétnej situácii. Okrem zna£nej redukcii, ku ktorej pri takomto ponímaní do-

chádza, sa ukázalo, ºe je pre niektoré ²peci�cké povolania nevhodný. Cheetham a

Chivers (1996) preto navrhli holistické po¬atie kompetencií, ktoré by zah¯¬alo:

� kognitívnu kompetenciu - teórie, vedomosti a tacitné znalosti;

� funk£né kompetencie - zru£nosti, �how-to�, ktoré by £lovek v konkrétnej profesnej

oblasti mal ovláda´,
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� osobné (behaviorálne) kompetencie - £rty osobnosti, ktoré sú kauzálne zodpo-

vedné za pracovnú výkonnos´,

� etické kompetencie - osobné a profesné hodnoty, ktoré ovplyv¬ujú usudzovanie

pracovníka v konkrétnej pracovnej situácii,

� meta-kompetencie - schopnos´ zvládania neistoty, osvojovania si nových znalostí

a kognitívne schopnosti.

Takéto ponímanie uº prakticky re�ektuje vývoj v kontinentálnej Európe, ktorý sme-

ruje k mnohorozmerným de�níciám kompetencie.

2.2.3. Multidimenzionálne po¬atia kompetencie

V súvislosti s týmito po¬atiami budeme vzh©adom na orientáciu práce venova´

zvý²enú pozornos´ francúzskemu poh©adu na pojem kompetencie. V kontinentálnej

Európe sa presadilo ²ir²ie po¬atie kompetencií, ktoré bolo vo Francúzsku pod vply-

vom ekonomických zmien iniciované ²tátnymi in²titúciami tak, ako je popísané v

úvode nasledujúcej kapitoly.

Na teoretickej úrovni tento vývoj re�ektovalo nieko©ko vedných disciplín. Ku

konceptualizácii kompetencii prispela ergonómia, ktorá týmto pojmom obohatila

výskum pracovnej aktivity. Pracovník nie je pasívnym robotom vykonávajúcim mo-

notónne £innosti - naopak, je ich aktérom. Preto je pre popis a najmä pochopenie

jeho aktivity nutné bra´ do úvahy aj premenné, pôsobiace na jeho strane - znalosti,

schopnosti, spôsob myslenia, zru£nos´ at¤. De Montmollin (1984) tvrdí, ºe tieto

charakteristiky oddelene nedokáºu vysvetli´ úspech alebo neúspech pracovníka v

konkrétnej situácii - ten je ur£ený ich konkrétnou kombináciou a uvedením do £in-

nosti v konkrétnej pracovnej situácii. Túto kombináciu nazýva kompetencia. Jedná

sa pod©a neho o �stabilizovaný celok znalostí, schopností, typov chovania, ²tandard-

ných procedúr, typov uvaºovania, ktorý je v konkrétnej situácii mobilizovate©ný bez

dodato£ného nácviku� (s. 54). Pod©a Montmollina je kompetencia zloºená z troch

hlavných zloºiek:

� Znalosti (savoir), deliace sa tradi£ne na deklaratívne znalosti (�vedie´ ºe� - po-

pis nástrojov, strojov a pod.), procedurálne znalosti (�vedie´ ako� - fungovanie

nástrojov, priebeh pracovnej procedúry at¤.). Obidva typy znalostí sú verbalizo-
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vané, to znamená ºe pracovník je schopný ²peci�kova´, ktoré znalosti potrebuje

k vykonaniu ur£itej úlohy.

� Zru£nosti (savoir-faire), nie nutne verbalizovate©né, nadobudnuté vykonávaním

ur£itých úkonov, sú ´aº²ie prenosite©né.

� Meta-vedomosti (méta-connaissances), znalosti o znalostiach, umoº¬ujúce riade-

nie vlastných znalostí, zara¤ovanie nových znalostí no ²truktúry uº nadobudnu-

tých a pod.

C. Lévy-Leboyer (1996) sa snaºí bliº²ie vysvetli´, aký je vz´ah medzi schopnos´ami

(aptitudes), rysmi osobnos´ami a kompetenciami. Kým prvé dve charakteristiky

umoº¬ujú charakterizova´ jedincov a vysvetli´ variabilitu ich chovania, kompetencie

sú �integrovanou realizáciou schopností, osobnostných rysov a získaných znalostí

pre úspe²né vykonanie konkrétnej komplexnej úlohy v rámci organizácie, ktorá ¬ou

pracovníka poverila, v súlade s jej stratégiou a kultúrou�. Pod©a neho, hoci sú kom-

petencie priamo vo vz´ahu so schopnos´ami a rysmi osobnosti, tvoria samostatnú

²peci�ckú kategóriu osobných charakteristík, úzko spojenú aj s nadobudnutými zna-

los´ami a hodnotami jednotlivca. Zavádza tak trojdimenzionálne po¬atie kompeten-

cií, ktoré sa výrazne presadzuje v praxi bilancie kompetencií vo Francúzsku. Kompe-

tencia je integrálnou zliatinou znalostí (savoir), praktických zru£ností (savoir-faire)

a osobnostných kvalít, hodnôt a postojov (savoir-être), ktorá zásadným spôsobom

determinuje výkon pracovníka v konkrétnom kontexte.

Základné charakteristiky kompetencií z poh©adu psychológie je moºné zhrnú´ do

týchto bodov (Leplat, 1991):

� Kompetencie sú ú£elové: pracovník je kompetentný pre konkrétnu úlohu alebo

pre viac-menej ²irokú paletu úloh. Jednotlivé znalosti a zru£nosti tvoriace kom-

petenciu sú funk£ne-operatívne, pretoºe sa manifestujú pri vykonávaní ur£itej

£innosti s cie©om jej efektívneho a úspe²ného vykonania.

� Kompetencie sú nadobudnuté: kompetentným sa £lovek stáva po£as vzdelávania

v ²kole, za²ko©ovania pre vykonávanie pracovnej úlohy alebo priamo jej vykoná-

vaním.

� Kompetencie tvoria ²truktúrované celky, organizované vz´ahovo a hierarchicky
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Obr. 1. Model kompetencie pod©a Le Deist a Winterton (2005).

a samé sú tvorené rôznymi sú£as´ami. To znamená, ºe môºu by´ analyzované a

rozdelené na jednotlivé zloºky.

� Kompetencie sú hypotetickým kon²truktom, ktorý je moºné odvodi´ z ich preja-

vov pri vykonávaní konkrétnej aktivity.

V snahe preklenú´ nejednotnos´ rôznych mnohorozmerných po¬atí kompetencie upo-

zor¬ujú Le Deist a Winterton (2005) na podobnosti medzi jednotlivými prístupmi

a navrhujú jednotný model kompetencií, znázornený na obrázku £. 1. Ku kognitív-

nym komponentom zara¤ujú vedomosti a znalosti (knowledge, savoir), k funk£ným

komponentom operatívne psychomotorické zru£nosti (skills, savoir-faire) a ku sociál-

nym komponentom hodnoty, postoje a osobné charakteristiky jedinca (�attitudes� v

behaviorálnom a funk£nom prístupe, �savoir-être� vo francúzskom prístupe). Pojem

metakompetencií zastre²uje kompetencie vy²²ej kognitívnej úrovne - schopnos´ asi-

milova´ a integrova´ nové kompetencie v²etkých ostatných troch oblastí a preto je

gra�cky znázornená nad ostatnými kompetenciami.

2.3. Klasi�kácia kompetencií pod©a úrovne obecnosti

Aubret a Gilbert (2003) tvrdia, ºe kompetencie je moºné klasi�kova´ pod©a

úrovne ich abstrakcie vzh©adom na situácie, v ktorých sú aplikované, na:
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� Obecné kompetencie, ktoré sú kognitívnym základom kaºdej adaptácie. Tieto

sú len málo alebo vôbec naviazané na vykonávanie konkrétneho typu aktivity.

Hovorí sa im preto aj transverzálne (sú vyuºite©né pri kaºdom vykonávanom

povolaní) alebo transferabilné kompetencie (po ich nadobudnutí je moºné ich

aplikova´ vo v²etkých povolaniach). Patria sem napríklad schopnos´ spracováva´

informácie, rie²i´ problémy, robi´ rozhodnutia, nadobúda´ nové znalosti a zru£-

nosti a pod. Z h©adiska psychológie osobnosti sú úzko naviazané na schopnosti,

niektorí autori pouºívajú pojem �metakompetencie� (Fleming, 1991).

� Operacionálne kompetencie, vymedzené po©om profesionálnej pôsobnosti jedinca,

resp. okruhom situácií, na ktoré sa konkrétny pracovník môºe bez ¤al²ieho vý-

razného vzdelávania / ²kolenia adaptova´. Kompetencie tejto úrovne sú úzko

prepojené so zru£nos´ami.

� Situa£né kompetencie, týkajúce sa aplikácie obecných a operacionálnych kom-

petencií pri adaptovaní sa na partikularity a zvlá²tnosti konkrétnej situácie.

Mobilizované sú v takomto prípade nie len operacionálne kompetencie, ale aj

obecné kompetencie, pretoºe pracovník musí spracova´ a vyhodnoti´ informácie

prostredia a urobi´ efektívne rozhodnutia.

V kariérnom poradenstve sa pojem kompetencia presadzuje najmä vo Francúzsku v

legislatívne podporenom prístupe kariérneho poradenstva �bilancia kompetencií�, o

ktorom budeme hovori´ v nasledujúcej kapitole. V spolupráci s kariérnym poradcom

a za pouºitia konkrétnych metód jedinec analyzuje svoju minulú skúsenos´ a snaºí

sa identi�kova´ svoje kompetencie a ich zloºky. Cie©om je ich verbalizácia, a identi-

�kácia tých, ktoré sú pouºite©né v inom povolaní, neº doteraz vykonával. Niektoré

praktiky kariérneho poradenstva pridávajú do pojmu kompetencia ¤al²iu zloºku

schopnos´ stáva´ sa, by´ aktérom svojej kariéry (savoir-devenir) (Bellier-Michel,

1998). Jedná sa o schopnos´ vytý£i´ si kariérne ciele, vypracova´ kariérny plán a

realizova´ ho. Kariérne poradenstvo má v tomto oh©ade za jeden z prvoradých cie-

©ov poskytnutie nástrojov, ktoré umoº¬ujú nadobudnutie alebo rozvoj tejto zloºky

(napríklad portfólio kompetencií, vi¤ 3.2.1).
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3. Prístup bilancie kompetencií (�bilan de compétences�)

Bilancia kompetencií je postup kariérneho poradenstva roz²írený najmä vo Fran-

cúzsku. Jeho cie©om je reagova´ na zvý²enie ekonomickej nestability súvisiacim s

ropnými ²okmi na za£iatku sedemdesiatych rokov minulého storo£ia. Tieto spôsobili

krach £o re²trukturalizáciu mnohých ve©kých ²tátnych �riem (najmä oceliarní a baní

v Lotrinsku) a následne výrazné zvý²enie nezamestnanosti. V súlade s francúzskou

etatistickou tradíciou do²lo k rozvoju ²tátom podporovaného profesného vzdelávania,

ktoré prinieslo zmenenú logiku poh©adu na kvali�káciu - v záujme zvý²enia efektivity

vzdelávania a �nan£ných úspor sa ustúpilo od vzdelávania pre konkrétne povolanie

smerom k vzdelávaniu zameranom na konkrétne elementárne kompetencie, ktoré sú

pouºite©né v ²irokej ²kále pracovných zaradení. Tento systém mal umoºni´ vy²²iu

�exibilitu pracovnej sily v súlade s post-tayloristickou organizáciou práce, ktorá kla-

die dôraz na polyvalenciu a adaptabilitu pracovníka. Logika kompetencií (na rozdiel

od logiky kvali�kácie) umoº¬uje transfer zru£ností (savoir-faire) nadobudnutých pri

vykonávaní konkrétneho povolania a u©ah£uje tak horizontálnu mobilitu pracovnej

sily.

V súlade s týmto uvaºovaním sa v polovici osemdesiatych rokov za£alo s expe-

rimentovaním metódy kariérneho poradenstva, ktorá by umoºnila jedincovi v spo-

lupráci s vy²koleným expertom analyzova´ jeho pracovné skúsenosti, identi�kova´

nadobudnuté kompetencie a moºnosti ich transferu do iných povolaní. Pre zaru£enie

nezávislosti priebehu programu vznikli z iniciatívy ²tátu ²peciálne ur£ené in²titúcie,

²pecializované na vykonávanie bilancie kompetencií - CIBC (Centre interinstutiti-

onnel de bilans de compétences1). Hoci pôvodne bol program ur£ený najmä pre

kariérnu reorientáciu nezamestnaných, neskôr sa prípady jeho moºného vyuºitia po-

stupne roz²irovali, tak ako je popísané v nasledujúcej kapitole. V roku 1991 bolo

zákonom zakotvené právo na vykonanie bilancie kompetencií pre v²etkých práce-

schopných jedincov. Ciele bilancie kompetencií sú rôzne, v závislosti na kontexte jej

vykonania tak, ako je to popísané v kapitole 3.1.1. Pôvodne i²lo o stanovenie dvoch

reálnych kariérnych cie©ov a to z poh©adu ich koherencie s pro�lom klienta (jeho

nadobudnutých kompetencií, osobnostnými rysmi, intelektovými kapacitami at¤) a

1 Vo vo©nom preklade �Medziin²titucinálne centrum bilancie kompetencií�
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realizovate©nosti s oh©adom na aktuálne moºnosti trhu práce. Zákon stanovuje, ºe

bilancia kompetencií má klientovi umoºni´: 1. analyzova´ svoju pracovnú skúsenos´,

2. vypracova´ portfólio kompetencií, 3. identi�kova´ vlastné schopnosti a potenciál,

4. identi�kova´ hodnoty a motivácie, 5. zváºi´ moºnosti kariérnej reorientácie, 6.

de�nova´ kariérny projekt, 7. de�nova´ etapy a ak£ný plán realizácie profesného

projektu.

Základnými podmienkami vykonania bilancie sú súhlas zainteresovanej osoby,

vo©ba výskumných metód v spolupráci s ¬ou (tento prístup má v klientovi pomôc´

vyvola´ postoj autoanalýzy a zmierni´ prípadný odpor), prispenie k rozvoju partici-

panta v bilancii, apropriácia výsledkov bilancie klientom - bez jeho súhlasu nemôºu

by´ výsledky komunikované tretím osobám (Lemoine, 2009).

V nasledujúcej kapitole popí²eme typický priebeh bilancie kompetencií a v jed-

notlivých fázach budú popísané ur£ité ²peci�ká, ktoré ju odli²ujú od ostatných prí-

stupov ku kariérnemu poradenstvu.

3.1. Priebeh bilancie kompetencií

Celková doba trvania bilancie kompetencií od prvého stretnutia aº po odovzda-

nie závere£nej správy je ur£ená zákonom a trvá jeden aº dva mesiace, celkový £as

strávený v priamo v programe bilancie je 17 aº 24 hodín. Variácie v trvaní proce-

dúry vyplývajú z jednaní s �nancovate©om bilancie, prípadne zo zákazky pracovného

úradu. Minimálna d¨ºka trvania je jeden mesiac, £o poskytuje dostato£nú dobu na

to, aby klient nadviazal s konzultantom vz´ah s dostato£nou mierou dôvery a zá-

rove¬ £as pre zrenie kariérneho plánu klienta . Po£as trvania bilancie kompetencií

absolvuje klient nieko©ko individuálnych sedení so svojim konzultantom a tieº kolek-

tívne semináre, na ktorých sú mu poskytnuté informácie o trhu práce, o aktuálnej

ekonomickej situácie v jednotlivých geogra�ckých zónach a ekonomických sektoroch,

o moºnostiach vzdelávania a jeho �nancovania. Individuálne sedenia sú zamerané na

analýzu získaných kompetencií a na ich moºnú transferabilitu v súvislosti s klien-

tovým projektom kariérnej reorientácie. V tejto kapitole popí²eme jednotlivé fázy v

priebehu bilancie kompetencií, ktorými vo v²eobecnosti sú:
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� prípravná fáza � predstavenie metódy klientovi, objasnenie základných princípov

a cie©ov,

� výskumná fáza � analýza osobnosti, intelektuálnych kapacít a motivácií klienta

za pouºitia psychologických testov, analýza doteraj²ej kariéry klienta v ²truktú-

rovanom rozhovore a h©adanie transferabilných kompetencií,

� závere£ná fáza � vypracovanie profesného projektu klienta a ur£enie jeho fáz,

vypracovanie a odovzdanie závere£nej správy klientovi (Lemoine, 2009).

E²te predtým, neº pristúpime k detailnému popisu jednotlivých fáz, sa zameriame

na situáciu klienta predtým, neº vstúpi do procesu bilancie kompetencií, aby sme

na£rtli variabilitu kontextov, ktoré k vykonaniu bilancie kompetencií môºu vies´.

3.1.1. Situácia klienta pred vstupom do procesu bilancie kompetencií

K rozhodnutiu vykona´ vlastnú bilanciu kompetencií môºe vies´ mnoºstvo okol-

ností spojených s profesným, ale aj súkromným ºivotom budúceho klienta. V zásade

moºno rozlí²i´ bilanciu kompetencií vykonanú na základe individuálnej iniciatívy

klienta (v takomto prípade nehrá podnikový kontext ºiadnu, alebo len druhoradú

rolu) a bilanciu kompetencií, ktorej iniciátorom je v prvom rade zamestnávate©.

Bilancia kompetencií mimo podnikového kontextu

V tomto prípade sa naj£astej²ie jedná o dve skupiny klientov: nezamestnaní a

mladí ©udia (18 - 26 rokov) h©adajúci pomoc pri výbere profesnej orientácie po

skon£ení ²túdia. Naj£astej²ie sú iniciátorom bilancie kompetencií sami, prípadne im

môºe by´ jeho absolvovanie ponúknuté bu¤ úradom práce, alebo ²pecializovanými

organizáciami a zdruºeniami, zaoberajúcimi sa sprevádzaním v (re)integrácii na trh

práce, prípadne in²titúciami profesného vzdelávania. V sú£asnosti reprezentuje táto

skupina klientov viac neº dve tretiny v²etkých vykonaných bilancií (C. et al., 2000).

Bilancia kompetencií je pre túto kategóriu klientov takmer vºdy �nancovaná z ve-

rejných zdrojov, naj£astej²ie úradom práce. Môºe ale by´ ale poºadovaná �nan£ná

participácia klienta, v závislosti na �rme, ktorá bilanciu vykonáva a na moºnostiach

klienta. Vo v²eobecnosti sa dajú v tejto skupine rozlí²i´ pä´ kategórií záujemcov o

vykonanie bilancie:
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1. Mladí ©udia, ktorí vy²li zo vzdelávacieho systému bez diplomu, alebo s

diplomom, ktorý im neumoº¬uje sa na trhu práce uplatni´. Po nieko©kých me-

siacoch £i rokoch agentúrnej a sezónnej práce vyjadrujú na za£iatku programu

túºbu da´ svojmu profesnému ºivotu smer a uplatni´ sa v oblasti, ktorá by im

perspektívne umoºnila kariérny a profesný rast. Bilancia je teda pre nich mies-

tom nového profesného za£iatku, spolu s konzultantom sa pracuje na profesnom

projekte, ktorý je adekvátny vzh©adom na moºnosti klienta a pracovného trhu.

Mobilita tejto populácie je zvy£ajne vy²²ia, neº u nezamestnaných v niekedy

pokro£ilej²om veku, nezriedka dochádza na konci bilancie k pres´ahovaniu sa do

regiónu s lep²ími moºnos´ami uplatni´ sa v cielenom sektore.

2. Absolventi univerzít pred vstupom na trh práce, ktorí nemajú de�novaný

profesný projekt. Jedná sa o diplomantov málo perspektívnych oborov, prípadne

absolventov, ktorí univerzitné ²túdium pred£asne ukon£ia. Pre túto populáciu

je bilancia prostriedkom u©ah£ujúcim prechod medzi vzdelávaním a profesným

ºivotom a dôraz je v tomto prípade kladený na uvedomenie si kompetencií zís-

kaných vzdelaním a na ozrejmenie moºností prístupu k tej alebo onej profesii

na trhu práce. Konzultant má v tomto prípade úlohu poskytova´ psychologickú

podporu klientovi a pomôc´ mu de�nova´ osobný kariérny projekt.

3. Klienti, majúci za sebou nezanedbate©nú profesionálnu kariéru a z rôznych dô-

vodov h©adajúci nové zamestnanie. Naj£astej²ie sa jedná o nezamestnaných,

o osoby, ktoré sa chcú po dobe profesnej neaktivity vráti´ na trh práce (ºeny po

materskej dovolenke), o osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôºu pokra£o-

va´ vo vykonávaní doteraj²ieho zamestnania. �peciálnou kategóriou sú handica-

pované osoby a osoby so zdravotnými problémami, ktorým má proces bilancie

kompetencií u©ah£i´ vstup, prípadne návrat na pracovný trh. �al²ím £astým

typom klientov sú osoby star²ie neº 45-50 rokov, ktoré z rôznych dôvodov pri²li o

prácu a ich reintegrácia trhu práce je kvôli ich relatívne pokro£ilému veku £asto

komplikovaná. V kaºdom prípade sa jedná o osoby nachádzajúce sa vo svojom

ºivote vo fáze �prechodu�, s ktorou sú spojené ´aºkosti pri uplatnení sa na trhu

práce. Vo vä£²ine prípadov dochádza u týchto klientov ku zmene kariérnej orien-

tácie. Cie©om bilancie je v takýchto prípadoch identi�kácia kompetencií klienta,

moºnosti ich prenosu do inej sféry profesionálneho pôsobenia, identi�kácia moº-
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ností kariérnej reorientácie a vypracovanie nového kariérneho projektu klienta.

Zadávate©om a �nancovate©om bilancie kompetencií je naj£astej²ie úrad práce,

ktorý striktne kontroluje realizovate©nos´ nového profesného projektu klienta a

ºiada presné vypracovanie �ak£ného plánu�, ktorý ²peci�kuje kroky, nutné k jeho

uskuto£neniu, spolu s o£akávaným dátumom ich uskuto£nenia. Týmto poºiadav-

kám je prispôsobený aj priebeh bilancie kompetencií pre túto kategóriu, ke¤ je

kladený zvý²ený dôraz na uvedomenie si reality miestneho trhu práce a na ²tú-

dium materiálov týkajúcich sa novej profesnej orientácie (poºadované diplomy

a certi�káty, moºnosti vzdelávania, charakter práce, pracovné podmienky at¤.).

Týmto typom bilancie sa zaoberá praktická £as´ práce.

4. Zamestnaní, ktorí si ºelajú vykona´ osobnú bilanciu kompetencií, £asto bez

toho, aby o tom vedel zamestnávate©. Jedná sa o klientov, ktorí sú síce zamest-

naní, ale sú£asná práca im nevyhovuje, alebo neumoº¬uje ¤al²í rozvoj. V ta-

komto prípade je potrebné pozorne preskúma´, £i je problémom povolanie ako

také, alebo skôr organiza£né a personálne faktory spojené s postom a na základe

toho navrhnú´ adekvátne rie²enie. �al²í typom kandidátov sú zamestnanci, ktorí

h©adajú moºnosti kariérneho postupu bez toho, aby opustili sú£asného zamest-

návate©a. Závere£ná správa z bilancie kompetencií im potom slúºi ako základ pre

vyjednávanie o moºnostiach postupu u sú£asného zamestnávate©a. V obidvoch

prípadoch je bilancia kompetencií vnímaná ako nástroj riadenia kariéry mimo

akejko©vek podnikovej stratégie.

5. Imigranti, ºiadatelia o politický azyl alebo o francúzsku ²tátnu prí-

slu²nos´. Zadávate©om a �nancovate©om bilancie je v tomto prípade Francúzska

kancelária pre integráciu a imigráciu2. Cie©om tohto typu bilancie kompetencií je

analýza kompetencií klienta a vypracovanie kariérneho plánu, ktorí má u©ah£i´

jeho integráciu do francúzskej spolo£nosti. V niektorých prípadoch vedie bilan-

cia k odporú£anie dodato£ného vzdelávania klienta vo francúzskom jazyku. V

prípade, ºe situácia na trhu práce neumoº¬uje uplatnenie klienta v oblasti, v

ktorej nadobudol kompetencie v domácej krajine, h©adajú sa moºnosti kariérnej

reorientácie a eventuálne profesného vzdelávania.
2 O�ce française d'immigration et d'intégration (OFFI), úrad zriadený z iniciatívy sú£as-

ného francúzskeho prezidenta N. Sarkozyho v súlade so stratégiou imigra£nej regulácie. Vi¤
www.o�.gouv.fr
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Bilancia kompetencií v kontexte podniku

Jedným zo zámerov bilancie kompetencií, s ktorým sa po£ítalo pri návrhu zá-

kona o tejto procedúre, bolo da´ podnikom k dispozícii nástroj riadenia ©udského

kapitálu a kompetencií, ktorí im umoºní lep²ie zvláda´ organiza£né a technologické

zmeny súvisiace s turbulentným globalizovaným ekonomickým prostredím (zákon

91-1405 z 31. decembra 1991 o profesnom vzdelávaní). Bilancia kompetencií má

dop¨¬a´ a obohacova´ personálnu politiku podniku, pomáha´ s reorganizáciou a s

rede�novaní pracovného miesta a identi�kova´ potreby vzdelávania zamestnancov

a tým zvy²ova´ jeho efektivitu. Okrem toho môºe slúºi´ bilancia kompetencií ako

nástroj pre vnútornú mobilitu zamestnancov (pomáha identi�kova´ kompetencie a

kapacity potenciálnych kandidátov na pový²enie). Rovnako môºe �rma vyuºi´ bi-

lanciu kompetencií pre riadenie kariéry svojich zamestnancov v súlade s �remnou

stratégiou.

V skuto£nosti sa podniky uchy©ujú k vyuºitiu procedúry len zriedkakedy a aj to

za inými, neº pôvodne zamý²©anými ú£elmi. Vedenie podnikov pouºíva £asto bilanciu

kompetencií ako �bonus� pre zamestnanca pred jeho prepustením a v tomto zmysle ju

zah¯¬a do svojich sociálnych programov. Takéto pouºitie ale samozrejme nevedie k

vnútornej dynamizácii zamestnanca a nevyús´uje v ºiadny priamy prínos pre podnik,

hoci má samozrejme pozitívne dopady na budúceho prepusteného, ktorý z bilancie

môºe ´aºi´ pri h©adaní si nového zamestnania. Pouºitie bilancie kompetencií na ú£ely

uvedené v predchádzajúcom odstavci je pre podnik £asto príli² nákladné a zd¨havé.

3.1.2. Prípravná fáza

Prvé stretnutie procedúry bilancia kompetencií sa môºe s£asti odohráva´ v sku-

pine, alebo individuálne. Zvy£ajne v malej skupine sú klientom predstavené ciele,

metódy, fázy a priebeh bilancie kompetencií, v krátkosti môºe by´ predstavená orga-

nizácia, ktorá bilanciu vykonáva. Nasleduje individuálny rozhovor s konzultantom,

ktorý klienta doprevádza po£as celého priebehu programu. Ciele tohoto prvého stret-

nutia sú nasledovné:

� Informova´ klienta o cie©och a priebehu procedúry, aby sa pre absolvova-

nie bilancie rozhodol s plným vedomím toho, £o bude obsahova´ a aké sú jej ciele.
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De�nitívny súhlas k absolvovaniu procedúry dáva klient aº na záver prípravnej

fázy.

� Vytvori´ atmosféru dôvery a otvorenosti. Hne¤ na za£iatku klientov in-

formujeme o princípe profesného tajomstva, o tom, ºe informácie, ktoré budú

zistené pomocou metód pouºitých v bilancii, budú plne k dispozícii len klien-

tovi a nikomu inému, ºe to, £o bude povedané na individuálnych sedeniach tieº

podlieha princípu profesného tajomstva. Závere£ná správa sa na konci procedúry

stane osobným vlastníctvom klienta a je len na ¬om, komu ju ukáºe. V prípade,

ºe zadávate©/�nancovate© ºiada na konci bilancie závere£ný dokument, je tento

vypracovaný v spolupráci s klientom tak, aby sa do neho nedostali informácie,

ktoré si klient neºelá zverejni´.

� Overi´ motiváciu klienta. Je ve©mi dôleºité, aby bilancia kompetencií bola

motivovaná osobným angaºovaním klienta a nebola vnímaná ako povinnos´ na-

stolená zamestnávate©om, úradom práce £i externými okolnos´ami. Úspech bi-

lancie kompetencií priamo závisí na miere motivovanosti klienta, na jeho osobnej

angaºovanosti a na pochopení a akceptácii princípov prístupu.

� Analyzova´ poºiadavky a o£akávania klienta. Nie je pravidlom, ºe klient

má svoje vlastné poºiadavky a o£akávania vo£i bilancii kompetencií jasne ²pe-

ci�kované a verbalizované. Preto necháva konzultant v individuálnom rozhovore

klienta verbalizova´ jeho poºiadavky a o£akávania. Na ich základe je následne celá

procedúra orientovaná. V individuálnom rozhovore dochádza k prvému stru£-

nému predstaveniu situácie klienta a jeho profesnej skúsenosti. Na základe tejto

analýzy je formulovaný partnerský kontrakt medzi klientom a konzultantom,

ktorý ²peci�kuje ciele a priebeh celej procedúry a práva a povinnosti obidvoch

zmluvných strán.

� �peci�kova´ testové metódy, ktoré budú pouºité v nasledujúcej fáze.

3.1.3. Fáza zberu informácií

Cie©om tejto fázy je získa´ £o najvä£²ie mnoºstvo relevantných informácií o klien-

tovi, ktoré prispejú k úspe²nému absolvovaniu bilancie. Priebeh tejto £asti je zvä£²a

prispôsobený o£akávaniam a potrebám klienta, ktoré vyjadril v iniciálnej fáze pro-

cesu. Konzultant môºe klás´ rôznu mieru dôrazu na jednotlivé metódy pouºité v
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tejto £asti, pod©a toho, £i je klientom mladý absolvent s minimálnymi pracovnými

skúsenos´ami a vágne de�novaným kariérnym projektom alebo nezamestnaný v pred-

dôchodcovskom veku. �aºiskom tejto fázy sú kolektívne workshopy a individuálna

práca klienta. Vo výskumnej fáze bilancie kompetencií sa ale pravidelne vyskytujú

nasledovné prvky:

� Analýza pracovných skúseností klienta. Jedná sa o podrobný rozbor pred-

chádzajúcej kariéry klienta. Okrem pracovných skúseností môºe konzultant vzia´

do úvahy aj udalosti a okolnosti osobného ºivota, v prípade, ºe klient vyjadrí po-

trebu vyda´ sa týmto smerom alebo v prípade, ºe udalosti v osobnom ºivote majú

výrazný dopad na doteraj²ie a/alebo budúce profesné pôsobenie klienta (zdra-

votné problémy, rodinné okolnosti a pod.). Pracuje sa naj£astej²ie s podporou

etablovaných metód (napríklad portfólio kompetencií, vi¤ podkapitolu 3.2.1),

ktoré poskytujú klientovi a konzultantovi ²truktúrovaný podklad pre analýzu.

�alej sa pracuje na identi�kácii ²peci�ckých domén kompetencií a transverzál-

nych kompetencií, na ktorých môºe by´ postavená prípadná kariérna reorientácia.

� Aplikácia psychologických testov. Jedná sa o testy osobnosti, testy intelekto-

vých schopností, dotazníky záujmov a profesných motivácií a testy pre testovanie

²peciálnych schopností a kapacít (podrobnej²ie o testoch pojednáva podkapitola

3.2.2). Testové metódy majú pomôc´ klientovi nadobudnú´ lep²í sebanáh©ad,

spozna´ svoje potenciality a obmedzenia, objasni´ a formulova´ svoje motivácie

a tým prispie´ k vypracovaniu realistického kariérneho projektu. Výber psycholo-

gických testov, ktoré budú po£as konkrétnej bilancie pouºité, závisí na viacerých

okolnostiach:

� sú£asnej a budúcej profesnej orientácie klienta (v prípade, ºe do bilancie vstu-

puje s viac-menej konkrétnou predstavou o svojej budúcej kariérnej orientá-

cii),

� objednávke a o£akávaniach klienta (potreba identi�kova´ moºnosti budúceho

kariérneho vývoja, potreba získa´ externý poh©ad na svoj osobný plán kari-

érneho vývoja),

� úrove¬ vzdelania klienta a iné.

� Získavanie informácií o cielenej profesnej oblasti. Táto etapa môºe v zá-
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vislosti na tom, nako©ko je kariérny projekt klienta ²peci�kovaný pred vstupom

do bilancie, nasledova´ pred alebo po prezentácii výsledkov testov. Naj£astej²ie

sa ale odohráva v dvoch etapách: V prvej sú klientovi (oby£ajne formou sku-

pinového workshopu) podané informácie o situácii na lokálnom trhu práce (v

prípade deklarovanej teritoriálnej mobility klienta informácie o trhu práce na

národnej/európskej úrovni). Predstavené sú sektory, v ktorých je ²anca zamest-

na´ sa vysoká a taktieº sektory, ktoré je charakteristický nízky po£et pracovných

príleºitostí, resp. ve©ká konkurencia na strane ponuky práce. �alej sú predsta-

vené nástroje umoº¬ujúce získa´ informácie o jednotlivých profesných odboroch

a moºnostiach profesného vzdelávania, ktoré má konkrétny vykonávate© k dis-

pozícii (o týchto pojednáva podkapitola 3.2.3) a metodika práce s nimi. Druhá

etapa sa skladá z individuálnej práce klienta a prebieha naj£astej²ie po tom,

£o je klient konfrontovaný s výsledkami testových metód a dotazníkov. S pouºi-

tím poskytnutých metód vyh©adáva informácie relevantné k svojmu kariérnemu

plánu v dokumentácii a na internete. Jedná sa o informácie týkajúce sa náplne a

charakteru práce, pracovných podmienok, prístupu k profesii (poºadovaná kvali-

�kácia vo forme skúseností alebo vzdelania), moºností zamestnania sa v danom

sektore. Okrem toho majú klienti moºnos´ stretnú´ sa s odborníkmi z oboru,

do ktorého sa uvaºujú orientova´ a dozvedie´ sa podrobné informácie o profesii

priamo od nich. �al²ou moºnos´ou sú krátkodobé pozorovacie stáºe vo �rmách

pôsobiacich v relevantnej profesionálnej sfére (vi¤ podkapitolu 3.2.4). Klient má

tak príleºitos´ urobi´ si predstavu o zvaºovanej profesii, prípadne sa zbavi´ falo²-

ných reprezentácii o nej. Nezanedbate©ným efektom, ktorý takto ²truktúrovaný

zber informácii má, je ur£itá dynamizácia klienta. Fakt, ºe vie, ktoré informácie

potrebuje získa´ a ºe má k dispozícii nástroje u©ah£ujúce prístup k nim spôsobuje,

ºe je zber informácií vnímaný ako dosiahnute©ný medzi-cie© bilancie kompetencií.

3.1.4. Závere£ná fáza

Bilancia kompetencií vrcholí závere£nou fázou. Tá sa v závislosti na type bilancie

kompetencií skladá z nieko©kých osobných sedení s konzultantom. Typicky sa jedná o

jedno sedenie, na ktorom sa pracuje na výsledkoch testoch a na analýze kompetencií

klienta, jedno alebo dve sedenia, na ktorých sa pracuje na kariérnom projekte klienta
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a závere£né sedenie, na ktorom je zhrnutý priebeh a výsledky bilancie a klientovi je

odovzdaná závere£ná správe. Z tohto priebehu sú zrejmé ciele �nálnej fázy bilancie

kompetencií:

� Analýza informácií získaných v predchádzajúcich fázach. Klient v spolu-

práci s konzultantom do vä£²ej h¨bky pracuje na nadobudnutých kompetenciách

a h©adajú sa moºnosti ich transferu. Zdôraz¬ované sú informácie, ktoré sú rele-

vantné vzh©adom na kry²talizujúci sa kariérny projekt klienta. Prezentované sú

výsledky testov, ktoré dop¨¬ajú mozaiku informácií, ktoré sú potrebné k vypraco-

vaniu kariérneho projektu. Konzultant má dba´ na to, aby jazyk, ktorý pouºíva,

bol zrozumite©ný klientovi a aby sa klient s poskytnutými informáciami mohol

stotoºni´. Pre klienta sa jedná o fázu, v ktorej analyzuje sám seba a získava

lep²í profesný a osobný sebanáh©ad. V interakcii s konzultantom a v konfrontá-

cii s výsledkami testov môºe dôjs´ k odhaleniu nových informácii, ktoré môºu

ovplyvni´ výsledok bilancie, prípadne k pochopeniu dovtedy nejasných súvislostí.

Môºe dôjs´ k situácii, ke¤ je rozdiel medzi sebaobrazom klienta a realitou príli²

ve©ký. V takom prípade by sa mal konzultant snaºi´ prispie´ k náprave a pomôc´

klientovi integrova´ informácie o sebe samom tým, ºe mu ich predkladá postupne,

v malých dávkach po£as viacerých sedení. V kaºdom prípade by mal zdôraz¬ova´

pozitívne a kon²truktívne aspekty informácií.

� Vypracovanie kariérneho projektu. Vypracovanie jedného alebo viacerých

kariérnych projektov/cie©ov je jedným zo základných cie©ov bilancie kompeten-

cií, £o je platné obzvlá²´ v situácii, ke¤ je klientom nezamestnaná osoba. Na

základe informácií, ktoré klient po£as priebehu bilancie nadobudol o sebe a o

realite na trhu práce, je vypracovaný presne de�novaný kariérny cie© vo forme

²peci�cky uvedeného pracovného postu. Zárove¬ sú de�nované £asovo vymedzené

etapy jeho realizácie, £i uº vo forme profesného vzdelávania, h©adania nového

zamestnania, vnútornej postupu v podniku a podobne. Cie©om je stanovenie si

realizovate©ných medzi-cie©ov, ktoré umoºnia úspe²nú realizáciu celého projektu.

Identi�kované sú kompetencie, ktorými klient vzh©adom na konkrétny cie© dis-

ponuje a ktoré e²te potrebuje nadobudnú´, prípadne do vä£²ej miery rozvi´. Vo

vä£²ine prípadov sa kariérny projekt vykry²talizuje po£as priebehu bilancie, na
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základe informácií získaných po£as ²túdia dokumentácie a na základe výsledkov

testových metód. Pre vypracovanie kariérneho projektu môºu by´ pouºité for-

muláre a tabu©ky, do ktorých sa zaznamená £asový priebeh realizácie projektu,

silné a slabé stránky klienta vzh©adom na daný projekt, riziká ohrozujúce jeho

úspe²nú realizáciu a podobne. Je beºnou praxou, ºe výstupom bilancie sú dva

kariérne projekty, druhý projekt je niekedy klientom vnímaný ako náhradný,

zástupný projekt, ktorý je realizovaný v prípade, ºe prvý projekt zlyhá. Tento

druhý projekt môºe z týchto dôvodov by´ menej ambiciózny, zárove¬ by ale mal

klientovi priná²a´ dostato£nú mieru uspokojenia a prispie´ k tomu, aby sa klient

v rámci moºností £o najpln²ie profesne realizoval.

� Vypracovanie a odovzdanie závere£nej správy. �peci�kom bilancie kom-

petencií je, ºe závere£ná správa je vypracovávaná v spolupráci s klientom. Kon-

krétna prax konzultantov sa lí²i: od viac £i menej pasívneho zapisovania vyjadrení

klienta po spolo£nú redakciu záverov. Konzultant ale nikdy nie je v pozícii, ºe by

klientovi odovzdával vo forme závere£nej správy expertné informácie z pozície,

ktorá implikuje akúko©vek formu dominancie. V²etko, £o závere£ná správa ob-

sahuje, bolo kon²truované v spolupráci medzi konzultantom a klientom. Cie©om

je, aby závere£ná práca bola v prvom rade produktom práce klienta samotného,

aby tak bolo facilitované privlastnenie si informácií, záverov a následkov, ktoré

zo závere£nej správy vyplývajú. Závere£ná správa predstavuje hmotný výsledok

celého procesu bilancie kompetencií a obsahuje informácie o jeho výsledkoch.

Jej forma aj obsah sú vºdy závislé na prvotnej objednávke klienta, prípadne

�nancovate©a bilancie. V prípade, ºe bilancia kompetencií je dôsledkom priania

klienta pozastavi´ sa a analyzova´ svoju doteraj²iu kariéru, je závere£ná správa

ur£ená takmer výlu£ne na osobné pouºitie klienta. Z tohto dôvodu bude ob-

sahova´ £o najkompletnej²ie informácie o jeho znalostiach, schopnostiach, ka-

pacitách a moºnostiach rastu, ako aj informácie o prípadných obmedzeniach a

nedostatkoch. V prípade, ºe je za absolvovaním bilancie kompetencií v prvom

rade iniciatíva zamestnávate©a, úradu práce £i inej organizácie, má správa za

cie© najmä valorizova´ klienta, zvýrazni´ pozitívne informácie vyplývajúce z celej

procedúry. Obsah a tón, v ktorom sa závere£ná správa bude nies´, závisí teda od

toho, komu bude po ukon£ení bilancie prístupná. Konzultant by mal by´ pozorný
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vo£i reakciám klienta na obsah a formulácie závere£nej správy, pretoºe sú dob-

rým indikátorom efektu, ktorý na neho celá bilancia mala. Potvrdením, ºe bol

dosiahnutý ºelaný výsledok, je schopnos´ klienta pomenova´ svoje kompetencie,

formulova´ pertinentné informácie o sebe samom (£o sved£í o presnej²om sebaob-

raze), rozvíjanie prepracovanej a koherentnej argumentácie obhajujúcej kariérny

projekt, manifestovaná spokojnos´. Spolo£né vypracovanie závere£nej správy je

teda pre klienta príleºitos´ou synteticky vyjadri´ k©ú£ové informácie vyplývajúce

z bilancie kompetencií, pre konzultanta na druhej strane príleºitos´ou overi´ si,

ºe bol dosiahnutý po£iato£ný cie© procedúry.

3.2. Metódy pouºité po£as bilancie kompetencií

3.2.1. Portfólio kompetencií

Portfólio kompetencií je jedným z ´aºísk postupu bilancie kompetencií, preto mu

v nasledovných riadkoch budeme podrobnej²ie venova´ na²u pozornos´.

Portfólio kompetencií (portefeuille de compétences) vychádza zo severoamerickej

metódy �competency portfolio�. Pôvodne bola metóda pouºívaná na dokazovanie a

ohodnotenie osvojených vedomostí a praktík v procese profesného vzdelávania (Sans-

regret, 1985). Kompeten£né portfólio bolo súborom �dôkazov� (diplomov, certi�ká-

tov, profesných úspechov at¤.), ktoré sved£ili o kompetenciách jeho majite©a pred

vzdelávacími a profesnými in²titúciami (pri ude©ovaní diplomov a certi�kátov, pri

vyjednávaní mzdy so zamestnávate©om at¤). Jeho pouºitie bolo adaptované s oh©a-

dom na ciele a potreby bilancie kompetencií tak, aby sa z neho mohol sta´ nástroj

osobného riadenia kvali�kácie jedinca a aby slúºil pri riadení vlastnej kariéry. Tento

prístup vychádza z prác quebeckej psychologi£ky Ginet Robinovej, ktorá povaºuje

portfólio kompetencií za �nástroj, ktorý umoº¬uje uvedomi´ si svoje kompetencie

a dosiahnu´ ich in²titucionálne a profesionálne uznanie. Je to proces, ktorý za£ína

v prvom rade vlastným uznaním seba samého.� (Robin, 1984). Základným prokla-

movaným cie©om portfólia kompetencií je �spozna´ seba samého a svoju vlastnú

hodnotu a tak dosiahnu´ uznanie inými3� (Aubret, 1991, s. 23).

3 Vo©ný preklad z francúzskeho �Se connaître pour se faire reconnaître�.
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Portfólio kompetencií je rekon²trukciou osobnej a profesionálnej skúsenosti. Ne-

jedná sa pritom ale iba o prosté vyrozprávanie faktov týkajúcich sa profesného a

osobného ºivota klienta, prvoradou je najmä kognitívna aktivita spojená s analýzou

a evaluáciou skúseností. Priamym výsledkom tejto práce je kompletnej²í a presnej²í

sebanáh©ad, nepriamym £asto výrazne pozitívnej²í sebaobraz klienta. Táto práca sa

odohráva na ²tyroch kognitívnych úrovniach (pod©a Aubret, 2002):

� Na prvej úrovni dochádza k rekon²trukcii faktov a udalostí spojených s osobnými

a pracovnými skúsenos´ami klienta.

� Druhá úrove¬ spo£íva v explicitácii vz´ahu medzi týmito faktami a ich aktérom.

Klient ohodnocuje svoju osobnú implikáciu a zodpovednos´ v nich, uvedomuje

si svoju aktívnu rolu v produkcii týchto faktov. Naj£astej²ie je táto úrove¬ vy-

jadrená výrazmi ako �rozhodol som sa urobi´...�, �aplikoval som metódu x...�,

�pochopil som, ºe treba urobi´� a pod.

� Na tretej úrovni je h©adaná odpove¤ na otázku, aký efekt mali tieto skúsenosti

na osobu klienta, akým spôsobom spôsobili zmenu v jeho vnímaní a správaní.

Tieto zmeny sa môºu týka´ oblasti profesnej, osobnej, vz´ahovej, kognitívnej

alebo emocionálnej. V kaºdom prípade sa ale vyzna£ujú ur£itou stabilitou v £ase

aº do vtedy, kým pod vplyvom inej skúsenosti nedôjde k ich ¤al²ej transformácii.

Vyjadrenia spojené s touto úrov¬ou môºu by´ nasledovné: �Od toho dátumu som

uº vnímal tieto situácie inak...�, �Vtedy som pochopil, ºe...�, �Od toho dátumu

som zmenil svoj prístup...� a pod.

� �tvrtá úrove¬ je úrov¬ou metakognície, kde sa objektom analýzy stáva samotný

záºitok zmien, spôsobených skúsenos´ou. Pri analýze minulých skúseností môºe

dôjs´ k uvedomeniu, ºe niektoré skúsenosti boli podmienené chu´ou / potrebou

klienta zmeni´, zaºi´ nové skúsenosti. Na tejto úrovni klienti vyjadrujú motivácie,

ktoré viedli k nejakej ºivotnej zmene (zmena zamestnávate©a £i profesie) a efekt,

ktorý táto zmena mala.

Spolu s detailnou sebaanalýzou by malo by´ vypracovanie portfólia kompetencií

sprevádzané aj ur£itou decentráciou sa od seba samého, ktorá má umoºni´ lep²ie

pochopenie spôsobu, akým sme vnímaný inými. V tomto zmysle je portfólio kompe-

tencií zdrojovým materiálom k príprave pracovného pohovoru a k príprave stratégie,
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ktorú klient zvolí pri prezentácie seba samého ako profesionálnej osoby v kontexte

pracovného pohovoru £i vyjednávania týkajúceho sa kariérneho postupu.

Fyzicky je portfólio kompetencií fasciklom, ktorý môºe ma´ rôzne podoby, v

závislosti na organizácii, ktorá ho vytvorila. Vo v²eobecnosti sa v ¬om vyskytujú

tieto £asti:

� Celkový súhrn osobnej a profesionálnej dráhy klienta: Cie©om tejto £asti

je vypracova´ presný a syntetický obraz priebehu osobného, sociálneho a pro-

fesného ºivota klienta a zárove¬ pochopi´, akým spôsobom svoju osobnú dráhu

vníma klient, aká je jej reprezentácia. Táto syntéza je následne podkladom pre

detailnej²iu analýzu a umoº¬uje zasadenie jednotlivých udalostí ºivota klienta do

celkového kontextu. Z dynamického h©adiska sa jedná o zoznam udalostí, ktoré

mali vplyv na kon²trukciu osobnej a pracovnej identity klienta. Pri vypracovaní

tejto £asti je moºné kombinova´ objektívny a subjektívny prístup. Objektívny

prístup spo£íva v systematickom chronologickom (s uvedením presného dátumu)

vymenovávaní jednotlivých ºivotných udalostí, ktoré mali vplyv na priebeh ºivota

klienta. Je moºné rôznym spôsobom (napríklad farebne) diferencova´ jednotlivé

kategórie udalostí (vzdelávanie, pracovná skúsenos´, udalos´ týkajúca sa osob-

ného ºivota). Subjektívny prístup pracuje s reprezentáciami klienta týkajú-

cimi sa jednotlivých udalostí. Je moºné vyuºi´ slovné ohodnotenie jednotlivých

udalostí, prípadne ich gra�ckú reprezentáciu na �krivke ºivota� - udalosti sú

na nej situované v rôznych polohách na základe rôznych hodnotiacich kritérií

(napr. miera osobnej angaºovanosti, pocit autonómie, prínos udalosti/obdobia k

sebarozvoju, spokojnos´). Táto práca umoº¬uje hlb²ie pochopenie ºivotnej dráhy

klienta. Nejedná sa uº len o jednoduchú kon²tatáciu faktov a vykreslenie jej sta-

tickej reprezentácie. Pouºitie podobných metód má vies´ k re�exii klienta o sebe

samom a o svojej ºivotnej dráhe, k explicitácii dôvodov a argumentov, ktoré

determinujú jeho úsudky o sebe samom a o jeho ºivotnej dráhe.

� Kompetencie nadobudnuté vzdelávaním: Strohé vymenovanie získaných

diplomov a absolvovaných kurzov nie je z h©adiska analýzy materiálu nadobud-

nutého vzdelávaním posta£ujúce, pretoºe neberie do úvahy reálnu mieru asimi-

lácie poznatkov ani ich mobilizovate©nos´ v konkrétnych £innostiach indivídua.
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Znalosti nadobudnuté vzdelaním nie sú de�nitívne (behom £asu dochádza k po-

stupnému zabúdaniu niektorých poznatkov), ani statické (konkrétnym a pravi-

delným vyuºívaním poznatkov dochádza k ich rozvinutiu, obohacovaniu a trans-

formácii). Konkrétny stav svojich poznatkov (z h©adiska ich mobilizovate©nosti

a pouºite©nosti) vyhodnocuje sám klient na základe detailnej a £asto namáhavej

analýzy. �o sa týka ²trukturácie a postupu tejto práce, je moºné postupova´ po

jednotlivých dosiahnutých diplomoch (prípadne iných dokumentoch sved£iacich

o absolvovaní nejakej formy vzdelávania), alebo ohodnocova´ okruhy znalostí a

schopností (cudzie jazyky, práca s po£íta£om at¤). K výsledkom tejto analýzy

sa kaºdopádne vä£²inou pridáva dôkazový materiál: fotokópie diplomov, obsah a

program vzdelávania, certi�káty, dosiahnuté výsledky at¤.

� Kompetencie nadobudnuté pracovnou skúsenos´ou: V tejto £asti sa de-

tailne analyzuje kariéra klienta. Postupuje sa po jednotlivých zastávaných po-

stoch ktoré sú detailne analyzované z h©adiska vykonávaných aktivít a nadobud-

nutých kompetencií a ich jednotlivých zloºiek. Dôraz pri tom môºe by´ kladený na

dosiahnuté úspechy, ktoré slúºia ako podklad pre prípravu pracovného pohovoru.

� Kompetencie získané v¤aka mimopracovný aktivitám: V kontexte kariér-

nej reorientácie sú mimopracovné aktivity nezriedka k©ú£ovým faktorom ur£ujú-

cim budúci kariérny vývoj klienta. V rámci vypracovávania portfólia sa detailne

analyzujú kompetencie nadobudnuté mimo rámca hlavnej pracovnej £innosti,

pretoºe tieto £asto roz²irujú jeho repertoár kompetencií a môºu slúºi´ ako odra-

zový mostík ktorý pomôºe ur£i´ jeho následnú profesnú orientáciu. Pri analýze

sa postupuje po jednotlivých zastávaných rolách s o�ciálne ur£enými zodpo-

vednos´ami (£lenstvo v zdruºeniach a záujmových krúºkoch) a po jednotlivých

vykonávaných mimopracovných aktivitách (v prípade, ºe sa jedná o o�ciálne

nijak nezastre²enú £innos´).

� Súhrn dôkazov: Sú£as´ou portfólia sú fotokópie dosiahnutých diplomov, certi�-

kátov, pracovných zmlúv, hodnotení, dosiahnutých výsledkov a realizácií klienta

a iných dokumentov, ktoré kon²tituujú dôkazový materiál k tomu, £o bolo uve-

dené v predchádzajúcich £astiach portfólia. Kritériami kvality £i validity týchto

dôkazov sú ich autentickos´ (moºnos´ presne identi�kova´ zdroj dokumentu a
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dokáza´ vz´ah medzi dokumentom a osobou), jasnos´, jednozna£nos´ a hod-

novernos´.

3.2.2. Testové metódy, inventáre a dotazníky

V priebehu bilancie kompetencií sú pouºité psychometrické testové metódy do-

tazníky. Tieto môºme rozdeli´ do ²tyroch skupín:

� Dotazníky osobnosti: Cie©om je spozna´ základné £rty osobnosti klienta. Tieto

poznatky môºu pomôc´ pri ur£ovaní kariérnej orientácie klienta, ale ich dôleºi-

tej²ou funkciou je to, ºe zárove¬ umoº¬ujú klientovi zamera´ pozornos´ na seba

samého, klás´ si otázky týkajúce sa svojich charakteristík, kvalít a prípadných

nedostatkov a teda v kone£nom dôsledku nadobudnú´ presnej²í sebanáh©ad. Pri

oboznamovaní klienta s výsledkami testov je dôleºité vyhnú´ sa normatívnemu,

komparatívnemu (£i súdiacemu) prístupu, aby nedo²lo k stigmatizácii klienta.

Pouºívané sú klasické americké dotazníky ako NEO-PIR, 16 PF, MBTI, ako

aj dotazníky francúzskej proveniencie PerformanSE, SOSIE, BPI a iné (pre de-

tailnej²í rozbor pouºívaných testov vi¤ napríklad Blanchard, 1999). Pouºívanie

projektívnych testov je ve©mi zriedkavé.

� Testy kognície:

� Inteligen£né testy: Slúºia najmä na odhalenie intelektového potenciálu

klienta, najmä v perspektíve uvaºovania o podniknutí ¤al²ieho vzdelávania

vzdelávania alebo o moºnostiach kariérneho rozvoja. Pouºité sú naj£astej²ie

multidimenzionálne testy inteligencie, v prípade slabej znalosti francúzskeho

jazyka môºe by´ pouºitý test Ravenových progresívnych matíc, prípadne iné,

jazykovo a kultúrne neutrálne testy. Je moºné poºi´ niektoré ²peci�cké testy

kladúce dôraz na niektorú z dimenzií inteligencie (naj£astej²ie verbálnu).

� Testy znalostí: Testuje sa napríklad znalos´ francúzskeho jazyka (najpou-

ºívanej²ie pri bilancii migrantov), matematiky, v²eobecného rozh©adu a iné.4

� Dotazníky motivácií: Môºu by´ ´aºiskom výskumnej fázy bilancie kompeten-

cií, najmä v prípade, ºe klient sa nachádza v stave totálnej dezorientácie £o sa

4 Jedným z dôvodom pouºívania týchto testov je aj fakt, ºe francúzsky ²tátny sektor naberá
zamestnancov na základe výberových konaní, ktoré sú prakticky vºdy sprevádzané testovaním
týchto znalostí. Odhalenie prípadných nedostatkov môºe klientovi pomôc´ lep²ie sa na tieto kon-
kurzy pripravi´.
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týka svojho budúceho kariérneho smerovania. V takomto prípade môºu dotazníky

slúºi´ ako podpora alebo zdroj in²pirácie pre ¤al²iu re�exiu. Vzh©adom na ²irokú

²kálu kritérií, ktoré dotazníky mapujú, je klient pri ich vyp¨¬aní nútený klás´ si

otázky a bra´ do úvahy kritériá, ktoré by ho spontánne moºno nenapadli. Pou-

ºívané sú dotazníky týkajúce sa záujmov, hodnôt a o£akávaní klienta vzh©adom

na jeho profesionálne pôsobenie. Z metodologického h©adiska je moºné rozlí²i´

pri skúmaní motivácii klienta dva prístupy:

� intuitívny (ne²tandardizovaný): Dotazníky/inventáre môºu ma´ rôzne po-

doby (zoznamy charakteristík pracovného postu, z ktorých testovaná osoba

vyberá na základe svojich preferencií; otvorené otázky, nedokon£ené vety

at¤.) a ich interpretácia prebieha bez formalizovaného teoretického rámca

a bez ²tatistickej analýzy - je postavená na implicitných teóriách motivácie.

Prirodzené metódy vo v²eobecnosti berú do úvahy ve©ké mnoºstvo charak-

teristík osobnosti (kompetencie, zru£nosti, motivácie, o£akávania, hodnoty)

a zamestnaní (nápl¬ práce, pracovné podmienky, spolo£enský status), ktoré

môºu by´ viac alebo menej ²peci�kované a triedené. Hlavnou nevýhodou ta-

kéhoto prístupu (okrem nemoºnosti získa´ motiva£nú ²truktúru klienta posta-

venú na porovnaní s referen£nou populáciou) je, ºe neposkytujú ºiadnu moº-

nos´ zamedzi´ stereotypnému a subjektívnemu vnímaniu zamestnaní. Tento

problém je prítomný hlavne u mladých ©udí, ktorí majú £asto skreslené a

neúplné reprezentácie zamestnaní.

� diferenciálny (²tandardizovaný): Tento prístup umoº¬uje situova´ testovanú

osobu vzh©adom na dimenzie vychádzajúce z teórií osobnosti, porovna´ do-

siahnuté výsledky s referen£nou populáciou a tak vypracova´ motiva£ný pro�l

testovanej osoby. V¤aka ²tandardom je umoº¬ujú metódy objektívne ur£i´

mieru, do akej je testovaná osoba pri´ahovaná k rôznym typom £inností. Po-

loºkami dotazníkov/inventárov môºu by´ konkrétne zamestnania, záujmové

aktivity, typy chovania a iné. Z h©adiska odpovedí sú pouºívané: nútený výber

medzi viacerými odpove¤ami, ²kály vyjadrujúce prí´aºlivos´/dôleºitos´ po-

loºky pre testovanú osobu a zora¤ovanie poloºiek pod©a prí´aºlivosti/dôleºitosti.

Z konkrétnych pouºitých metód je moºné spomenú´ osobnostný dotazník J.
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Hollanda (vi¤ napr. Demabneon, 1984; Benedetto, 1987), QIM (vi¤ Larce-

beau, 1981), IMADO 80 (vi¤ Solazzi, 1984), Rothwell-Miller, QVP a ¤al²ie.

� Testy ²peci�ckých schopností: Jedná sa o testy súvisiace s výkonom niekto-

rých ²peci�ckých povolaní. V na²ej skúsenosti sme sa stretli s po£íta£ovo riade-

nou testovou ur£enou pre vodi£ov kamiónov, so ²peciálnym testom skúmajúcim

predpoklady pre povolanie programátora.

3.2.3. Klasi�kácia zamestnaní

Vo Francúzsku je pouºívaný klasi�ka£ný systém ROME5, v ktorom je kaºdému

povolaniu priradený pä´miestny kód. Na prvom mieste je písmeno ozna£ujúce ka-

tegóriu, do ktorej povolanie spadá, ¤al²ie ²tyri £ísla sú ²peci�cké pre konkrétne

povolanie. Táto klasi�kácia je výrazne ovplyvnená kompeten£ným prístupom, pre-

toºe okrem obecného popisu náplne práce a podmienok jej vykonávania uvádza aj

kompetencie nutné k jej výkonu. Jedná sa teda o vynikajúci nástroj, ktorý umoº¬uje

klientovi identi�kova´ vlastné nadobudnuté kompetencie, ktoré môºe v cielenom po-

volaní vyuºi´. Pre obecnosti týkajúce sa klasi�kácií zamestnaní a ich pouºívaniu v

rôznych krajinách vi¤ napríklad Vendel (2008).

3.2.4. Rozhovor a pozorovanie

Rozhovor je najpouºívanej²ou metódou v bilancii kompetencií, pretoºe v zá-

vislosti na type bilancie kompetencií predstavujú individuálne pohovory 35 - 50%

celkového £asu bilancie. Pod©a funkcie a obsahu môºeme v priebehu bilancie kom-

petencií rozlí²i´ nasledovné druhy rozhovorov6:

� Úvodný rozhovor. Jeho obsahom je zoznámenie sa s klientom, jeho oboznámenie

s priebehom procedúry, objasnenie o£akávaní klienta (1 - 1,5 hodiny).

� Výskumný rozhovor. Predmetom rozhovoru je osobná a profesionálna dráha kli-

enta. Cie©om je privies´ klienta k tomu, aby na základe svojich doteraj²ích skú-

seností identi�koval a analyzoval vlastné kompetencie. Jedná sa o biogra�cký

5 Répertoire opérationnel des métiers et des emplois
6 Uvedené d¨ºky trvania rozhovorov majú iba indikatívny charakter. Typ rozhovoru nemusí

nevyhnutne zodpoveda´ jednému sedeniu, obsahovo môºe by´ obsahom jedného sedenia viacerých
spomenutých okruhov.
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rozhovor, ktorý sa môºe opiera´ o portfólio kompetencií, ktoré predtým klient

samostatne vypracoval (1 - 2 hodiny).

� Oboznámenie klienta s výsledkami testu. Poradca spolu s klientom analyzujú

výsledky psychologických testov. Z tohoto vyplýva, ºe klient nie je v ºiadnom

prípade v role pasívneho prijímate©a svojho �verdiktu�, naopak: je aktívne nabá-

daný k tomu, aby sa k výsledkom vyjadril, objasnil, prípadne ich korigoval (1

hodina).

� Rozhovor o profesnom projekte a ak£nom pláne (2-3 hodiny, zvy£ajne v dvoch

sedeniach).

� Závere£ný rozhovor. Jeho obsahom je súhrn celého priebehu bilancie kompetencií

a vypracovanie alebo odovzdanie závere£nej správy (1,5 hodiny).

Z metodologického h©adiska je moºné rozhovory povaºova´ za polo²trukturované,

pretoºe sú uskuto£¬ované s ur£itým danej fáze bilancie zodpovedajúcim cie©om a ich

priebeh je viac alebo menej ²trukturovaný (napr. chronologický postup pri analýze

doteraj²ích skúseností). Kaºdopádne miera ²trukturácie závisí od typu rozhovoru

(napr. úvodný rozhovor, ktorý má zvy£ajne striktnej²iu ²truktúru neº ostatné) a od

orientácie konzultanta (rogeriánsky orientovaný poradca bude vies´ rozhovory iným

spôsobom, neº napr. kognitívne-behaviorálne zameraný).

Rozhovor je pouºitý aj mimo kontextu priamej interakcie medzi klientom a kon-

zultantom: Klient je po£as priebehu bilancie kompetencií (vo fáze, kedy sa jeho

profesionálne projekty za£ínajú postupne kry²talizova´) nabádaný k vykonaniu roz-

hovorov s osobami, ktoré vykonávajú pracovnú £innos´ v zamestnaní, ktoré klient

svojím profesionálnym projektom mieri. V jednom zo skupinových aktivít sa o tejto

moºnosti diskutuje a pracuje sa na príprave otázok, ktoré napomôºu získaniu £o

najviac a £o najrelevantnej²ích informácií o danom poste (otvorené otázky ako �Ako

vyzerá vá² beºný pracovný de¬?�, �Aké zru£nosti/znalosti sú potrebné?�, �Aké sú

moºnosti zamestna´ sa v danom sektore?� a pod.). Klient je nabádaný k vykonaniu

viacerých rozhovorov takéhoto typu, pri£om získavanie kontaktov na ¤al²ích odbor-

níkov z relevantnej oblasti sa odohráva princípom snehovej gule.

Pozorovanie ako diagnostický nástroj je vyuºívané v prípadoch, ºe sú po£as

bilancie kompetencií pouºité metódy vyvinuté pre pouºitie v assessment centrách -
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skupinové rie²enie prípadových ²túdií, prezentácia na danú tému a podobne. O pozo-

rovaní je treba hovori´ aj v súvislosti s aktivitou na strane klienta: Vo Francúzsku sú

beºnou praxou tzv. �mises en situation de travail� (v doslovnom preklade �uvedenie

do pracovných situácií�). Jedná sa o stáºe ve©mi krátkeho trvania (jeden de¬ aº dva

týºdne), po£as ktorého má osoba v procese bilancie kompetencií moºnos´ priamo

na pracovisku pozorova´ pracovnú aktivitu konkrétneho cieleného zamestnania (nie

ju priamo vykonáva´)7. Tieto stáºe sú v závislosti na typu bilancie vä£²inou dob-

rovo©né, hoci v niektorých prípadoch môºu by´ aj povinné (Úrad práce napríklad

vyºaduje absolvovanie minimálne jednej stáºe na kaºdý profesionálny projekt, ktorý

z bilancie vzíde). Cie©om týchto stáºí je, aby klient nadobudol presnej²iu a kom-

plexnej²iu reprezentáciu pracovného miesta, zodpovedajúcu reálnym podmienkam

konkrétneho pracovného prostredia. Ke¤ºe nápl¬ a a podmienky vykonávania práce

sa môºu v jednotlivých �rmách lí²i´, centrá vykonávajúce bilanciu kompetencií sa

snaºia motivova´ klientov k vykonaniu viacerých stáºí na rovnakej pracovnej pozícii

v rôznych �rmách. Pozorovanie výkonu zamestnania v teréne môºe niekedy korigova´

mylnú reprezentáciu, ktorú má klient o danom pracovnom miesta, a vies´ k zmene

profesného projektu.

7 Z legislatívneho h©adiska sú tieto stáºe o²etrené tripartitnou zmluvou medzi zamestnávate-
©om, klientom a organizmom vykonávajúcim bilanciu kompetencií.
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4. Bilancia kompetencií z h©adiska vybraných

psychologických fenoménov

Prax bilancie kompetencií tak, ako je roz²írená vo Francúzsku, podnietila mnohé

psychologické výskumy, zameriavajúce sa na vplyv bilancie kompetencií na rôzne

aspekty ©udskej psychiky. Tieto je moºné rozdeli´ do dvoch kategórií, o ktorých

bude pojednáva´ táto kapitola: psychické procesy spojené s Ja (self, soi) a jeho

vývojom, ktoré sú objektom skúmania psychológie osobnosti a procesy spojené s

dynamikou sociálneho prostredia (skúmané predov²etkým sociálnou psychológiou).

V ¤al²ej £asti kapitoly budú v kontexte kariérneho poradenstva pre nezamestnaných

v krátkosti na£rtnuté pojmy pocit osobnej ú£innosti, miesto kontroly a psychologická

pohoda, ktorými budeme operova´ v praktickej £asti diplomovej práce.

Sebapo¬atie (self concept) a sebadôvera (self esteem) Donald Super bol jed-

ným z prvých autorov, ktorí zdôraz¬ovali rolu sebapo¬atia pri formovaní preferencií

týkajúcich sa budúceho povolania. Metóda bilancie kompetencií implicitne po£íta

s tým, ºe klient prichádza do programu s málo elaborovaným, nepresným, nekom-

pletným alebo priamo s falo²ným sebapo¬atím. Bilancia kompetencií má s oh©adom

na Superovu teóriu pomôc´ klientom lep²ie integrova´ rôzne aspekty svojho seba-

po¬atia. Bernaud a Lemoine (2001) v longitudinálnej ²túdii porovnávali absolven-

tov bilancie kompetencií s kontrolnou skupinou a potvrdili, ºe absolvovanie bilancie

kompetencií má pozitívny vplyv na sebapo¬atie jedinca, hoci tento efekt sa £asom

mierne zniºuje.

Pojmom sebadôvera (self esteem) je ozna£ovaná afektívna a hodnotiaca zloºka

sebapo¬atia, ktorá sa môºe týka´ celého Self alebo niektorých jeho ²peci�ckých as-

pektov. Existuje pozitívny vz´ah medzi vysokou sebadôverou, spokojnos´ou, psycho-

logickou pohodou (well-being) a obrazom, ktorý jedinec má o svojich kompetenciách

(Lévy-Leboyer, 1996).

Schopnos´ sebaanalýzy Bilancia kompetencií má poskytnú´ jedincovi metódy,

umoº¬ujúce mu £o najobjektívnej²ie analyzova´ samého seba. Psychosociálny me-

chanizmus, ako k tomuto dochádza, je popísaný teóriu �analytickej nadvlády� (l'emprise

analytique), ktorú navrhol francúzsky psychológ C. Lemoine (2009). Pod©a neho
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hrozí v bilancii kompetencií vytvorenie nerovnováºnemu vz´ahu medzi klientom a

poradcom, ktoré je spôsobené faktom, ºe klient sa stáva objektom skúmania pro-

stredníctvom vedeckých testových metód a iných nástrojov, ktoré slúºia poradcovi

na získavanie informácii o ¬om. Reakcia klienta v takejto pozícii môºe by´ pod©a

Lemoina dvojaká: bude sa snaºi´ bráni´ a poskytova´ o sebe £o najmenej pravdivých

informácií, alebo sa pod jej vplyvom sa sám stane pozorovate©om a hodnotite©om

samého, zameria pozornos´ na analýzu svojho vlastného správania sa, svojej osob-

nosti a svojich kompetencií. Postoj poradcu, interaktívne oboznámenie klienta s

výsledkom testov a chápanie klienta ako subjektu majú prispie´ k tomu, aby sa sám

stal skúmajúcim a nie iba objektom svojej bilancie kompetencií. Ferrieux a Carayon

(1998) vo svojej longitudinálnej ²túdii za pouºitia ²peciálne vytvorenej ²kály uká-

zali, ºe absolvovanie bilancie kompetencií signi�katívne zvy²uje schopnos´ jedinca

analyzova´ samého seba a ohodnoti´ svoje kompetencie a záujmy.

Kognitívne procesy v bilancie kompetencií Pod©a niektorých sa pouºívanie

²tandardizovaných nástrojov v bilancii kompetencií na kognitívnej úrovni odráºa

v systematickej, ²truktúrovanej a fokalizovanej re�exii týkajúcej sa seba samého a

sveta práce (Lemoine, 2009). Toto zameranie sa na seba samého, na svoju pred-

chádzajúcu skúsenos´ a na vypracovanie profesného projektu, ktorý je v súlade

so situáciou na trhu práce spôsobuje, ºe v bilancii kompetencií prevládajú re�e-

xia, konceptuálne a analytické myslenie v konkrétne vymedzených hraniciach nad

kreatívnou exploráciou. Výrazne prítomné je v bilancii kompetencií aj osvojovanie

si nových znalostí, nových pojmov, ktoré klientovi umoº¬ujú presné a presved£ivé

pomenovanie a prezentáciu vlastných kvalít, záujmov a kompetencií. Je nutné tak-

tieº doda´, ºe prijímanie a spracovávanie informácii klientom nie je nikdy pasívne:

vºdy sú objektom kognitívneho spracovania, ktoré je silne ovplyvnené (a skreslené)

mnohými faktormi - najmä reprezentáciami, ktoré jedinec má o sebe samom. Klient

je prirodzene citlivý na informácie, ktoré sa ho osobne týkajú a prirodzene kladie

dôraz na tie, ktoré idú v smere jeho presved£ení, postojov a reprezentácií. Tieto sú

spracovávané rýchlej²ie a pravidla bez ºiadneho odporu oproti informáciám, ktoré

sú odli²né alebo protichodné vo£i jeho reprezentáciám, postojom a presved£eniam
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(Lévy-Leboyer, 1996). O kognitívnych procesoch spojených s vypracovávaním port-

fólia kompetencií pojednáva kapitola 3.2.1.

Starosti týkajúce sa kariéry Aby sa jedinec uspokojivo vyrovnal s nárokmi, ktoré

na neho kladie turbulentné ekonomické prostredia a dokázal sa adaptova´ na meniace

sa poºiadavky týkajúce sa svojho povolania, musí úspe²ne zvládnu´ ur£ité úlohy

(napr. de�nícia profesného projektu, nadobudnutie nových kompetencií a pod.).

Vonthron a Lagabrielle (2003) skúmali vplyv bilancie kompetencií na starosti tý-

kajúce sa kariéry pomocou dotazníku Adult Career Concerns Inventory, vyvinutým

D. Superom. Tento dotazník skúma, do akej miery sa respondenti cítia dotknutí

jednotlivými úlohami. Zistili, ºe vo v²eobecnosti je intenzita vnímania kariérnych

starostí nieko©ko mesiacov po absolvovaní niº²ia, neº pred jej za£iatkom. Mení sa

aj ich charakter: význam úloh týkajúcich sa skúmania a h©adania informácií sa zni-

ºuje. Naopak, do popredia sa dostávajú úlohy týkajúce sa stabilizácie a udrºiavania

profesného statusu.

Vz´ah k poradcovi a podvedomé procesy Pod©a D. Claviera (2002) nie je

moºné vysvetli´ vz´ah medzi kariérnym poradcom a klientom v procese bilancie

kompetencií bez referovania na niektoré podvedomé procesy. Bilancia kompeten-

cií je proces, ktorý môºe naru²i´ rovnováhu jedinca, £o je spravidla sprevádzané

strachom a úzkos´ou. Clavier rozli²uje v bilancii kompetencií ²tyri ²tádiá, ktoré cha-

rakterizujú podvedomé postoje klienta k poradcovi, nie nutne kaºdý klient prejde

v²etkými ²tyrmi. Tieto ²tádiá popisuje Clavier pouºitím psychoanalytického jazyka

nasledovne:

1. �tádium neistoty a závislosti, ktoré súvisia so za£atím bilancie a s nejasnos´ou,

otvorenos´ou jej výsledkov. Profesná nestabilita alebo nezamestnanos´ môºu spô-

sobi´ u klienta pasívne-submisívne postoje a správanie.

2. �tádium kon�iktu, ktorý je spôsobený tým, ºe klient podvedome vníma reakcie

poradcu na svoju vlastnú závislos´ ako neposta£ujúce a chce ho svojím správaním

tresta´.

3. �tádium popierania reality a vyná²ania poºiadaviek. Poradca postupne priná²a

odpovede na niektoré klientove otázky, £o u neho spôsobuje pocit vzájomného
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dop¨¬ania sa a ilúziu v²emocnosti. Zárove¬ si ale uvedomuje, ºe sa pribliºuje

moment, v ktorom sa vz´ah nutne ukon£í, snaºí sa to ale popiera´.

4. �tádium zrelosti, v ktorom dochádza k ukon£eniu vz´ahu a v ktorom vypracovaný

projekt je substitúciou za stratu vz´ahu s poradcom.

4.1. Pocit osobnej ú£innosti v teórii A. Banduru

4.1.1. De�nícia pojmu

Pocit osobnej ú£innosti (self e�cacity) je koncept vyvinutý americkým sociál-

nym psychológom A. Bandurom. Ozna£uje sa ním súbor presved£ení jedinca o jeho

vlastnej schopnosti ú£inne kona´ v konkrétnej situácii tak, aby na vplyvom svojho

chovania bol dosiahnutý dopredu stanovený cie©. Jedná sa teda o jeden z aspek-

tov sebadôvery ktorý je dôleºitým motiva£ným faktorom správania jedinca. Pod©a

Banduru (1986), presved£enia jedinca týkajúce sa jeho vlastných schopností úspe²ne

uskuto£ni´ konkrétnu úlohu patria medzi základné regula£né mechanizmy správania.

Koncept pocitu osobnej ú£innosti zdie©a s vä£²inou sú£asných motiva£ných teórii

postulát, ºe presved£enia týkajúce sa vlastných schopností jedinca hrajú k©ú£ovú

rolu pri determinovaní jeho angaºovania sa (engagement) v aktivite a jeho výkonu.

Centrálna my²lienka takéhoto ponímania spo£íva v tom, ºe dôvera indivídua v jeho

vlastné kapacity £iasto£ne ovplyv¬uje spôsob, akým sa ku konkrétnej úlohe postaví a

tým aj jeho následný výkon. Bandura ¤alej ukazuje (1997), ºe jedinec sa málokedy

aktívne pú²´a do aktivít, o ktorých súdi, ºe sú nad jeho vlastné schopnosti a má

tendenciu nezaujíma´ sa o aktivity, v ktorých sa cíti málo výkonný / ú£inný. Mieni,

ºe pocit osobnej ú£innosti je ur£ený ²tyrmi základnými faktormi:

� predchádzajúcimi skúsenos´ami (úspechmi, resp. neúspechmi),

� pozorovaním skúsenosti iných a sociálnou komparáciou,

� vnímanou podporou a povzbudením sociálneho prostredia,

� fyziologickým a emocionálnym stavom jedinca.

4.1.2. Pocit osobnej ú£innosti, nezamestnanos´ a bilancia kompetencií

Pod©a Banduru (1995) pocit osobnej ú£innosti zvy²uje výkon aj psychologickú

pohodu jedinca v konkrétnej situácii. Osoby s výrazným pocitom osobnej ú£innosti
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majú tendenciu vníma´ náro£né situácie a ´aºkosti ako výzvu skôr ako hrozbu, ktorej

sa je treba vyhnú´. Takýto prístup k situáciám zvy²uje záujem indivídua o situáciu

aj jeho angaºovanie sa pri vyrovnávaní sa s ¬ou. �lovek so silným pocitom osobnej

ú£innosti je schopný vytý£i´ si ambiciózne ciele a dokáºe pre ich dosiahnutie vyvinú´

dlhodobé a stabilné úsilie. Rovnako toleruje vy²²iu mieru frustrácie, neº osoba s

niº²ím pocitom osobnej ú£innosti: nerezignuje ani v situáciách neúspechu a pripisuje

ho vlastnému nedostato£nému úsiliu, nedostatkom schopností alebo znalostí - je si

ale vedomý, ºe tieto je moºné nadobudnú´. S rizikovými situáciami sa stavia v¤aka

pocitu kontroly s odvahou a sebadôverou.

Naopak, osoby so slabým pocitom osobnej ú£innosti majú sklon vyhýba´ sa kom-

plikovaným a náro£ným úlohám alebo situáciám, pretoºe ich vnímajú ako ohrozu-

júce. Úrove¬ ich a²pirácii je nízka, rovnako ako ich osobná angaºovanos´ pre vytý£ené

ciele. V prípade, ºe je takáto osoba konfrontovaná s komplikáciami, má tendenciu za-

obera´ sa vlastnými nedostatkami, prekáºkami a negatívnymi dôsledkami neúspechu

viac neº na h©adanie efektívnych rie²ení a na vyvinutie dodato£nej námahy. Jej úsilie

sa zniºuje a postupne a rýchlo rezignuje na rie²enie problému. Po neúspechu trvá

osobe dlh²í £as, kým znovu nadobudne dôveru vo vlastnú ú£innos´, pretoºe ho inter-

pretuje ako potvrdenie vlastnej neschopnosti. Takýto postoj pripomína za£arovaný

kruh a môºe jedincovi spôsobi´ stres a depresiu.

Nezamestnaní sú (najmä v dobe ekonomickej krízy) £asto vystavení dlhému sledu

neúspechov, ktoré pod©a Bandurovej teórie môºu zvy²ova´ pocit vlastnej nedosta-

to£nosti. Dlhodobá nezamestnanos´ spojená s £astými odmietnutiami a neúspechmi

pri pracovných pohovoroch vyvolá v nezamestnanom pocit neschopnosti, £o môºe

vies´ k tomu, ºe na h©adanie práce postupne rezignuje (Desmette et al., 2001).

Eden a Aviram (1993) vo svojej ²túdii skúmajú vplyv vzdelávacích programov pre

nezamestnaných, ktorých cie©om je zvý²enie efektivity pri h©adaní práce. Výsledky

ukazujú, ºe participanti, ktorých pocit osobnej ú£innosti sa následkom programu

zvý²il, zintenzív¬ujú následne svoju aktivitu pri h©adaní zamestnania a ich ²anca

zamestna´ sa je vy²²ia. Rovnako ú£astníci s niº²ím pocitom osobnej ú£innosti s

vä£²ou pravdepodobnos´ou opú²´ali vzdelávací program pred jeho ukon£ením.

Vplyvom bilancie kompetencií na pocit osobnej ú£innosti sa zaoberali Francois

a Langelier (2000). Experimentálne dokázali, ºe pocit osobnej ú£innosti sa po ab-
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solvovaní bilancie kompetencií zvy²uje. Tento efekt je spôsobený tým, ºe bilancia

kompetencií je charakterizovaná valorizáciou kompetencií klienta a dôrazom na jeho

dosiahnuté úspechy.

4.2. Kauzálne atribúcie a miesto kontroly

4.2.1. De�nície pojmov

Kauzálna atribúcia je koncept, ktorý do psychológie zaviedol F. Heider (1958). V

jeho ponímaní ozna£uje spôsob, akým £lovek interpretuje realitu okolo seba a snaºí

sa ju predpoveda´ a kontrolova´. Konkrétne sa jedná o proces, v ktorom jedinec

prisudzuje prí£inu úspechu, resp. neúspechu v konkrétnej situácii ktorej je aktérom

alebo svedkom. Táto atribúcia môºe by´ pod©a Heidera dvojakého typu:

� Interná, ke¤ jedinec vníma svoj výkon alebo udalos´ ako úplne závislý na ¬om

samom. Úspech a neúspech pripisuje len sebe samému a faktorom, na ktoré má

ur£itý vplyv;

� Externá, ke¤ výsledok (úspech alebo neúspech) je pripisovaný externým okol-

nostiam, ktoré sú úplne mimo kontroly jedinca.

K interpretácii situácie dochádza vºdy a posteriori, poskytuje zjednodu²ený popis

toho, £o sa udialo a v¤aka nej jedinec vníma svet okolo seba ako stabilný a kohe-

rentný.

Teória miesta kontroly (locus of control) J. Rottera (1966) je postavená na pô-

vodnej teórii kauzálnych atribúcií. Rotter chápe miesto kontroly ako generalizovanú

anticipáciu internej alebo externej kontroly posilnení. Pod©a neho je kontinuum me-

dzi internalitou a externalitou jedným z dôleºitých dimenzií osobnosti, ktorá je v £ase

relatívne stabilná a ktorá výrazným spôsobom determinuje správanie sa jedinca.

Jedinci s externým miestom kontroly má vo v²eobecnosti tendenciu prisudzova´

udalostiam externé prí£iny, ktoré nemá pod kontrolou: náhode, ²´astí, osudu alebo

v²emocnému druhému - osobe, ktorá má pod©a predstavy jedinca nad jeho ºivotom

vä£²iu kontrolu, neº on sám. Jedinci s interným pocitom kontroly majú naopak

tendenciu pripisova´ prí£inu udalostí interným faktorom - vlastným schopnostiam

(interné stabilné prí£iny) a vlastnému úsiliu (interné nestabilné prí£inu). Veria, ºe

existuje kauzalita medzi ich £innos´ou a výkonom (výsledkami).
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Koncept miesta kontroly úzko súvisí s pocitom osobnej kontroly A. Banduru,

jedná sa ale o dve na sebe nezávislé faktory. Jedinec s interným miestom kontroly

je presved£ený, ºe výsledok konkrétnej situácie záleºí úplne na ¬om - to ale e²te

nemusí nutne znamena´, ºe má dôveru vo svoju vlastnú schopnos´ úspe²ne sa s

danou situáciou vysporiada´.

4.2.2. Miesto kontroly, nezamestnanos´ a bilancia kompetencií

Mnohé ²túdie nazna£ujú, ºe spôsob, akým jedinci vnímajú svoje okolie ovplyv-

¬uje ich úspe²nos´ v konkrétnych situáciach. Francúzsky sociálna psychologi£ka N.

Dubois (1994) argumentuje, ºe interné kauzálne explikácie sa vyskytujú £astej²ie u

£lenov sociálnych skupín ktoré sa nachádzajú v situácii vnímanej spolo£ensky ako

úspe²ná (vy²²ia stredná vrstva) a ºe interné miesta kontroly jedinec nadobudne na

základe skúseností v mladosti (tento rys osobnosti je pod©a nej relatívne stabilizo-

vaný v období adolescencie). Vplyvom dlhodobej nezamestnanosti a opakovaných

neúspechov pri h©adaní práce ale môºe dochádza´ k zmene tejto osobnostnej cha-

rakteristiky a u niektorých nezamestnaných je moºné pozorova´ stratu sebadôvery

a vývoj fatalistických postojov.

Beugré (1989) bol jedným z prvých, ktorí sa zaoberali spôsobom, akým zamest-

nanci a nezamestnaní vysvet©ujú svoju momentálnu situáciu. Ukazuje, ºe existuje

signi�kantný rozdiel v kauzálnej atribúcii dôvodov medzi týmito dvoma skupinami.

Nezamestnaní majú sklon pripisova´ svoju situáciu externým faktorom, kým u za-

mestnaných je to skôr naopak.

Empirické výskumy týkajúce sa vplyvu miesta kontroly na správanie sú roz²írené

najmä v oblasti psychológie zdravia. Ukazuje sa napríklad, ºe jedinci s interným

miestom kontroly majú v prípade ochorenia tendenciu stava´ sa k svojej chorobe

aktívnej²ie, neº jedinci s externým miestom kontroly. Rovnako Roques (2004) v

²túdii realizovanej medzi mladými nezamestnanými ukazuje, ºe participanti s inter-

ným miestom kontroly sú aktívnej²í pri h©adaní práce neº participanti s externým

miestom kontroly.

V neposlednom rade boli tieto koncepty pouºité pri výskume vplyvu rôznych

vzdelávacích a doprevádzacích programov pre nezamestnaných. Ganglo� a Sourisse

(1995) uvádzajú, ºe takéto programy vedú systematicky k zvý²eniu internality a
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pocitu kontroly ich ú£astníkov. Autori sa ¤alej zamý²©ajú nad tým, ºe remobiliza£ný

efekt týchto programov je dôleºitej²í, neº samotný obsah a zameranie programu.

Výskumy zamerané na vz´ah medzi absolvovaním bilancie kompetencií a mies-

tom kontroly ú£astníkov sú prakticky neexistujúce, £o je vzh©adom na behaviorálne

implikácie tohoto faktoru prekvapujúce. Spôsobené to je pravdepodobne tým, ºe

miesto kontroly sa vo v²eobecnosti povaºuje za stabilnú charakteristiku osobnosti.

Predpokladáme ale, ºe krátkodobo môºe pod vplyvom niektorých faktorov dochá-

dza´ k vývoju kauzálnych atribúcií, a v praktickej £asti budeme na výskumnom

súbore tento vz´ah sledova´.

4.3. Psychická pohoda (well-being)

Psychická pohoda (psychological well-being) je ²irokým a ´aºko de�novate©ným

pojmom, ktorým sa zaoberajú rôzne vedecké disciplíny, ²peciálne miesto a pôvod má

v²ak v medicíne a v psychológii. Zmienka psychickej pohody je napríklad obsiahnutá

v de�nícii zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie. Tá tvrdí, ºe �zdravie je stav

kompletnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody (well being) a nie iba neprítom-

nos´ou choroby�.

K skúmaniu psychickej pohody existujú v psychológii dva výrazné prístupy. Prvý

bol presadzovaný na základe psychologických �výskumov ²´astia�, ktoré na prelome

²es´desiatych a sedemdesiatych rokov publikoval N. Bradburn (1969). Tvrdí, ºe psy-

chická pohoda je výsledkom pôsobenia pozitívnych a negatívnych pocitov, ktoré

jedinec v danom období preºíva. Psychická pohoda je vy²²ia v prípade, ºe prevlá-

dajú pozitívne emócie a niº²ia, ak prevládajú negatívne pocity. Pozitívne a nega-

tívne pocity sú na sebe nezávislé, jedinec ich môºe preºíva´ sú£asne. Tieto pocity sú

spôsobené rôznymi, na sebe nezávislými faktormi - faktory, ktoré súvisia s prítom-

nos´ou pozitívnych pocitov, nemajú ºiadny vz´ah k negatívnym pocitom a naopak.

Znamená to napríklad, ºe existujú faktory, ktorých prítomnos´ súvisí s negatívnymi

pocitmi a v prípade ich neprítomnosti dochádza k zníºeniu negatívnych pocitov, ale

nedochádza nutne k zvý²eniu pozitívnych pocitov. Tieto zistenia sa poná²ajú na

zistenia vyplývajúce z výskumov vo sfére pracovnej spokojnosti (Herzbergova teória

pracovnej spokojnosti).

Predstavitelia druhého prístupu sa snaºia vysvetli´, £o je obsahom pojmu psy-
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chická pohoda, ktorých oblastí ºivota £loveka sa jednotlivé pozitívne alebo negatívne

pocity týkajú. Psychická pohoda je chápaná ako multidimenzionálny fenomén. C.

Ry� (1995) tvrdí, ºe psychická pohoda je sýtená týmito ²iestimi faktormi:

� autonómia - nezávislos´, schopnos´ vzdorova´ sociálnemu tlaku a kona´ pod vply-

vom vnútorných determinantov, sebahodnotenie na základe osobných ²tandar-

dov,

� zvládanie prostredia - pocit kompetencie, schopnosti ovplyv¬ova´ prostredie, vy-

uºíva´ príleºitosti, vybera´ si aktivity zodpovedajúce vlastným hodnotám a po-

trebám,

� osobný rast - pocit kontinuálneho vývoja a rastu, otvorenos´ novým skúsenos-

tiam, vedomos´ vlastného potenciálu, uvedomovanie si vlastného pozitívneho vý-

voja,

� pozitívne vz´ahy s druhými - prítomnos´ srde£ných, dôverných a uspokojujúcich

vz´ahov, pocity empatie, spolupatri£nosti a intimity, schopnos´ prijíma´ a dáva´,

� zmysel ºivota - vnímanie ºivotných cie©ov a pocit zmysluplného smerovania,

� sebaprijatie - pozitívny postoj k sebe samému, uznanie vlastných kvalít a nedos-

tatkov, pozitívny postoj k minulej ºivotnej skúsenosti.

V takomto teoretickom ponímaní k psychickej pohode priamo prispievajú pocit osob-

nej ú£innosti a interné miesto kontroly, £o je zárove¬ potvrdené viacerými výsku-

mami a £o je zárove¬ dôvodom, pre£o sme tejto premennej venovali pozornos´ v

praktickej £asti práce.

Mnohé výskumy ukázali negatívne efekty nezamestnanosti na psychickú pohodu,

najmä £o sa týka rozvoja pocitov úzkosti, stresu ale aj depresívnych stavov, vi¤

napríklad Meyers a Houssemand (2005). V na²ej práci sa zaujímame o vz´ah medzi

bilanciou kompetencií a psychickou pohodou - vzh©adom na niektoré vy²²ie uvedené

koncepty týkajúce sa psychickej pohody predpokladáme, ºe absolvovanie bilancie

kompetencií krátkodobo prispeje k zvý²eniu psychickej pohody jedincov.
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�as´ II

Praktická £as´

5. Metodológia

5.1. Výskumný plán a pouºité metódy

Cie©om ²túdie bolo sledova´ vývoj nasledujúcich premenných pred, bezprostredne

po ukon£ení a mesiac po ukon£ení bilancie kompetencií ur£enej pre nezamestnaných:

� Pocit osobnej ú£innosti (S-E), ktorý bol zis´ovaný pomocou francúzskej adap-

tácie dotazníka Self-E�cacy Scale (Sherer et al. 1982, preklad a adaptácia O.

Chambon). Dotazník má 21 poloºiek, odpoveda´ je moºné na pä´stup¬ovej ²kále

(úplne súhlasím - vôbec nesúhlasím). Meraný je celkový pocit osobnej ú£innosti,

¤alej �pozitívny� pocit osobnej ú£innosti (priemer odpovedí v desiatich pozi-

tívne formulovaných otázkach) a �negatívny� pocit osobnej ú£innosti (resp. pocit

osobnej neú£innosti) v jedenástich negatívne formulovaných otázkach.

� Pocit kontroly, meraný dotazníkom vyvinutým pre ú£ely luxemburskej ²túdie

o vplyvoch reeduka£ných a kariérnych programov (vi¤ Houssemand et al., 2004

a Meyers a Houssemand, 2005). Tento dotazník je in²pirovaný Multidimensional

Health Locus of Control Scale (Wallston et al., 1978). Participanti odpovedajú na

18 otázok na ²tvorstup¬ovej ²kále (úplne súhlasím - vôbec nesúhlasím). Merané

sú tri faktory: interné miesto kontroly (I) a dva faktory spojené s externým

miestom kontroly: presved£enie o ur£ujúcom vplyve iných osôb, ktoré sú vnímané

ako v²emocné (P) alebo o vplyve náhodných faktorov ako osud, ²´astie a podobne

(C). Od£ítaním skóre dosiahnutých vo faktoroch P a C (externé miesto kontroly)

od skóre vo faktore I (interné miesto kontroly) je vypo£ítaná intenzita pocitu

kontroly, ktorý jedinec má nad svojim ºivotom.

� Psychická pohoda, zis´ovaná dvanástimi poloºkami General Health Question-

naire (GHQ12) vo francúzskej adaptácii. Respondent odpovedá na ²tvorstup¬ovej

²kále a výsledkom dotazníka je jediné skóre - £ím je vy²²ie, tým je niº²ia psychická

pohoda respondenta.
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� O£akávania a spokojnos´ ú£astníkov s priebehom bilancie a s kvalitou práce

kariérneho poradcu, zis´ovaná pomocou ²tandardného dotazníka pouºívaného v

in²titúcii, v ktorej prebiehala bilancia kompetencií. Rovnaký dotazník bol zadá-

vaný vo v²etkých troch fázach merania, rozdiel bol v in²trukcii: pri po£iato£nom

meraní boli participanti vyzvaní, aby vyjadrili svoje o£akávania a v nasledujúcich

dvoch meraniach svoju spokojnos´ ex-post.

� Úrove¬ znalostí týkajúcich sa pracovného trhu a techník h©adania

práce, evaluovaná pomocou nami vytvoreného dotazníka s osemnástimi poloº-

kami, ktoré pokrývajú rozli£né oblasti vedomostí, ktoré ú£astník bilancie mohol

po£as nej nadobudnú´. Niektoré z otázok sú formulované behaviorálne a týkajú

sa aplikácii znalostí do praxe h©adania zamestnania. Respondent odpoveda´ áno

/ nie a celkové skóre sa rovná sú£tu súhlasných odpovedí.

V²etky pouºité metódy sú vo vo©nom preklade uvedené v prílohách diplomovej práce.

Skúmané premenné boli zis´ované v troch fázach:

1. Po£iato£né meranie (T1): po£as úvodného rozhovoru na za£iatku bilancie

kompetencií. Zis´ované boli nasledovné premenné: pocit osobnej ú£innosti, po-

cit kontroly, psychologická pohoda a o£akávania týkajúce sa programu (kvality

poskytovaného sprevádzania, nadobudnutia nových znalostí).

2. Meranie na konci bilancie kompetencií (T2), po£as závere£ného pohovoru

²es´týºd¬ovej bilancie kompetencií. Cie©om je zisti´ prípadnú zmenu pozorova-

ných premenných. Zis´ované sú pocit osobnej ú£innosti, pocit kontroly a psy-

chická pohoda. Na rozdiel od po£iato£ného merania bolo zis´ované ohodnotenie

miery nadobudnutých schopností a miera spokojnosti s priebehom bilancie.

3. Meranie mesiac po ukon£ení bilancie kompetencií (T3). Okrem premen-

ných zis´ovaných v predchádzajúcich dvoch meraniach bola pre interné potreby

�rmy zis´ovaná aktuálna situácia respondenta (vo vzdelávaní, zamestnaný, na-

¤alej nezamestnaný).

Zistené údaje budú analyzované testom ANOVA ur£eným pre viacnásobné merania,

ktorý umoº¬uje zisti´ ²tatistickú významnos´ pozorovaných zmien v troch ²etre-

niach. Výsledky jednotlivých meraní boli medzi sebou porovnávané obojstranným
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T-testom. Následne bola vykonaná analýza korelácií medzi jednotlivými meranými

premennými v jednotlivých ²etreniach.

5.2. Výskumná vzorka

�túdia bola realizovaná na vzorke 31 respondentov, 20 ºien a 11 muºov v me-

siacoch apríl - jún 2010. Priemerný vek bol 36,8 roka, najstar²í participant mal 49

rokov, najmlad²í 28. Pä´ ú£astníkov malo vysoko²kolské vzdelanie (magisterské alebo

inºinierske ²túdium), sedem vysoko²kolské vzdelanie na úrovni bakalárskeho ²túdia,

devä´ ú£astníkov malo maturitné vzdelanie a desa´ vzdelanie na úrovni u£¬ovskej

²koly. Priemerná d¨ºka nezamestnanosti bola 4 mesiace, najkrat²ia 2 mesiace, naj-

dlh²ia 7 mesiacov.

V²etci respondenti boli ú£astníkmi bilancie kompetencií ur£enej pre nezamestna-

ných, vykonávanej v Centre pre bilanciu kompetencií vo francúzskom meste Macon.

D¨ºka programu je 6 týºd¬ov po£as ktorých je uskuto£nený jeden individuálny roz-

hovor týºdenne a nieko©ko kolektívnych sedení. �peci�kom takéhoto typu bilancie

kompetencií je, ºe okrem kariérneho poradenstva má v obsahu aj nieko©ko hodín

vzdelávania týkajúceho sa lokálneho pracovného trhu a techník h©adania práce.

6. Overované hypotézy

Vo v²eobecnosti sme o£akávali, ºe medzi troma meraniami dôjde k zmenám pri

v²etkých pozorovaných premenných. O£akávali sme tieº, ºe bude existova´ vz´ah me-

dzi pozorovanými psychologickými premennými a mierou nadobudnutých znalostí.

�o sa týka psychologických premenných, nasledujúca ²túdia mala za cie© overi´

tieto hypotézy:

� Pocit osobnej ú£innosti zistený v druhom meraní (na konci bilancie kompetencií)

bude vy²²í, neº pri po£iato£nom meraní (H1).

� Pocit kontroly zistený v druhom meraní bude vy²²í, neº pri po£iato£nom meraní

(H2).

� Psychická pohoda bude v druhom meraní bude vy²²ia, neº pri po£iato£nom me-

raní (H3).
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� Medzi druhým a tretím ²etrením (mesiac po ukon£ení bilancie kompetencií) dôjde

k negatívnemu vývoju pozorovaných psychologických premenných - pocitu osob-

nej ú£innosti, kontroly a psychickej pohody (H4).

�o sa týka ostatných skúmaných premenných, overovali sme nasledujúce hypotézy

� Klienti budú vyjadrova´ spokojnos´ s priebehom, bilancie a táto spokojnos´ bude

pretrváva´ aj mesiac po jej ukon£ení (H5).

� Po absolvovaní bilancie budú ma´ klienti viac relevantných informácii pre h©a-

danie práce, ako pred ¬ou (H6).

Rovnako sme sa chceli preskúma´ vz´ah medzi spokojnos´ou a mierou nadobudnu-

tých znalostí a vývojom psychologických premenných. Vyslovili sme tieto explora-

tívne hypotézy:

� Existuje vz´ah medzi spokojnos´ou s priebehom bilancie kompetencií a psycho-

logických premennými � £ím vä£²ia bude vyjadrená spokojnos´, tým vy²²í bude

pocit osobnej ú£innosti, kontroly a psychickej pohody (H7).

� Existuje priamo úmerný vz´ah medzi úrov¬ou znalostí a psychickými premen-

nými (H8).
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7. Výsledky

7.1. Vývoj psychických premenných

7.1.1. Pocit osobnej ú£innosti

Výsledky zis´ovania zmien pocitu osobnej ú£innosti sú zhrnuté v tabu©ke 2.

Tabu©ka 2. Deskriptívne údaje o vývoji pocitu osobnej ú£innosti (S-E) medzi ²etreniami

T1, T2 a T3

Pri ²tatistickej analýze výsledkov testom ANOVA aplikovaným na viacnásobné

merania bola potvrdená významnos´ vývoja priemeru pocitu osobnej ú£innosti (p=0,015).

T-testom ale bola potvrdená ²tatistická významnos´ rozdielu medzi prvým a druhým

meraním (p=0,003). Celkový pocit osobnej ú£innosti je na konci bilancie vy²²í, neº

bezprostredne pred jej za£atím.

Pozitívny pocit osobnej ú£innosti sa tieº vyvíja signi�kantným spôsobom (pri

teste ANOVA p=0,033). Signi�kantný je rozdiel medzi prvým a druhým meraním

(p=0,028), rovnako aj pokles medzi druhým a tretím meraním. Môºme teda poveda´,

ºe pozitívny pocit osobnej ú£innosti sa bezprostredne po skon£ení bilancie zvý²i, s

odstupom jedného mesiaca sa ale vráti na pribliºne pôvodnú úrove¬ zistenú pred

za£atím bilancie.

Podobný vývoj platí aj pre negatívny pocit osobnej ú£innosti, ANOVA ukázala

významný pohyb medzi jednotlivými meraniami (p=0,012). Signi�kantný je pokles

medzi prvým a druhým meraním (p=0,0029) ale aj rozdiel medzi prvým a tretím
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meraním (p=0,039). Efekt zníºenia negatívneho pocitu osobnej ú£innosti je teda

výrazný aj mesiac po ukon£ení bilancie kompetencií.

7.1.2. Pocit kontroly

Celkové výsledky zis´ovania miesta kontroly v troch fázach sú uvedené v tabu©ke

3.

Tabu©ka 3. Deskriptívne údaje o vývoji pocitu kontroly medzi ²etreniami T1, T2 a T3

Test ANOVA a T-test ukazujú, ºe rozdiely vo vnímaní internej kontroly medzi

troma meraniami nie sú ²tatisticky signi�kantné (p=0,91). Môºme tvrdi´, ºe v danej

vzorke po absolvovaní bilancie kompetencií nie sú respondenti viac presved£ení o

tom, ºe ich situácia závisí od ich vlastného konania a nie od vplyvu iných £i od

vplyvu náhodných udalostí. Rovnaké pozorovanie platí aj pre externé miesto kon-

troly - vplyv v²emocných druhých (rozdiely nie sú ²tatisticky signi�kantné, p=0,26).

Celkový pocit kontroly sa tieº signi�kantne nemení (p=0,18).

Naopak, ²tatistická analýza ukazuje, ºe zvý²enie presved£enia a význame vplyvu

náhodných externých faktorov je signi�kantné (pri ANOVA p=0,07). T-test ukazuje

signi�kantné zvý²enie medzi prvým a tretím meraním. Paradoxne, ú£astníci mesiac

sú po skon£ení bilancie signi�kantne viac presved£ení o tom, ºe ich situácia je závislá

na náhode alebo na ²´astí.

7.1.3. Psychická pohoda

Výsledky zis´ovania psychickej pohody sú uvedené v tabu©ke 4.
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Tabu©ka 4. Deskriptívne údaje o vývoji psychickej pohody medzi ²etreniami T1, T2 a T3

(vy²²ie skóre znamená niº²iu psychickú pohodu).

Test ANOVA ukazuje, ºe medzi troma ²etreniami dochádza k významnému po-

hybu (p=0,035). T-test ukazuje ºe rozdiel medzi prvým a druhým ²etrením je ²tatis-

ticky významný (p=0,019), £o nazna£uje, ºe psychická pohoda £lenov výskumného

súboru je na konci bilancie kompetencií významne vy²²ia, neº na jej za£iatku. Rov-

nako sa ale ukazuje, ºe tento efekt nie je trvalý. Pokles psychickej pohody mesiac po

ukon£ení bilancie oproti druhému meraniu je ²tatisticky významný (p=0,001).

7.1.4. Korelácie medzi jednotlivými psychickými premennými

Vzájomné korelácie pozorovaných psychických premenných zistených v troch ²et-

reniach sú uvedené v nasledujúcich troch tabu©kách. �tatisticky významné korelácie

(alfa = 0,05) sú zvýraznené ²edou farbou.

Tabu©ka 5. Korelácie medzi jednotlivými psychickými premennými v £ase ²etrenia T1 (na

za£iatku bilancie kompetencií)

V prvý de¬ bilancie kompetencií pozorujeme významnú pozitívnu koreláciu me-

dzi celkovým pocitom osobnej ú£innosti a interným miestom kontroly (0,43) ako

aj koreláciu medzi celkovým pocitom osobnej kontroly a psychickou pohodou. Par-

ticipanti s vysokou úrov¬ou vnímanej osobnej kontroly zárove¬ vykazujú £astej²ie

interné miesto kontroly a vy²²iu psychickú pohodu.
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Korelácia bola zistená aj medzi dvoma typmi externých atribúcií (vplyv v²emoc-

ných druhých a náhodných faktorov) a medzi pripisovaním rozhodujúceho vplyvu

v²emocným druhým a psychickou pohodou. �ím viac má jedinec tendenciu pripi-

sova´ svoju situáciu externým okolnostiam, tým je jeho psychická pohoda men²ia.

Naopak, £ím je vy²²í vnímaný pocit celkovej kontroly, tým je vy²²ia psychická po-

hoda.

Tabu©ka 6. Korelácie medzi jednotlivými psychickými premennými v £ase ²etrenia T2 (na

konci bilancie kompetencií)

Korelácia medzi pocitom osobnej ú£innosti a psychickou pohodou je ²tatisticky

významná aj pri druhom meraní (na konci bilancie kompetencií). Naopak, oproti

prvému meraniu sa nepotvrdila korelácia medzi pocitom kontroly a psychickou po-

hodou.

Tabu©ka 7. Korelácie medzi jednotlivými psychickými premennými v £ase ²etrenia T3 (me-

siac po ukon£ení bilancie kompetencií)

Pri ²etrení mesiac po ukon£ení bilancie kompetencií neboli zistené korelácie medzi

pocitom osobnej ú£innosti a psychickou pohodou. Naopak, ukazuje sa ako signi�-

kantná negatívna korelácia medzi pocitom osobnej ú£innosti a pripisovaním vplyvu
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v²emocným druhým, rovnako ako negatívna korelácia medzi tendenciou pripisova´

vplyv na vlastnú situáciu náhodným okolnostiam a psychickou pohodou.

7.2. Spokojnos´ s bilanciou kompetencií

Pred analýzou výsledkov týkajúcich sa o£akávaní a následnej spokojnosti s bilan-

ciou kompetencií sme vypo£ítali Cronbachovo alfa pouºitého dotazníka. Vnútorná

konzistencia dotazníka je vysoká, pretoºe hodnoty tohoto ukazovate©a pre tri fázy

merania boli 0,81 pri prvom ²etrení, 0,89 pri druhom ²etrení a 0,92 pri tre´om ²etrení.

Tabu©ka 8. Popisné ²tatistiky zistených o£akávaní a spokojnosti s bilanciou kompetencií

(hodnotenie na ²kále 1 aº 5)

Test ANOVA ukazuje, ºe vývoj pozorovanej premennej medzi troma ²etreniami je

²tatisticky významný (p=0,00032). T-test potvrdzuje, ºe rozdiel medzi o£akávaniami

a spokojnos´ou v posledný de¬ bilancie kompetencií ako aj mesiac po jej ukon£ení je

signi�kantný (p=0,00007 resp. p=0,0019). Kon²tatujeme teda spokojnos´ ú£astníkov

s priebehom bilancie kompetencií.

Korelácia medzi spokojnos´ou a ostatnými psychickými premennými

Tabu©ka 9. Zistené korelácie medzi spokojnos´ou a ostatnými psychickými premennými

�iadna z korelácií medzi spokojnos´ou s priebehom bilancie kompetencií a pozo-

rovanými psychickými premennými sa neukázala ako ²tatisticky významná.
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7.3. Miera nadobudnutých vedomostí

Tabu©ka 10. Sebahodnotenie miery získaných vedomostí

Test ANOVA ukazuje, ºe vývoj pozorovanej premennej medzi troma ²etreniami

je ²tatisticky významný (p=0,000). T-test potvrdil významnos´ rozdielu medzi ²et-

reniami T1 a T2 (p=0,001), T1 a T3 (p=0,000) a aj T2 a T3 (p=0,01). Mnoºstvo

znalostí týkajúcich sa trhu práce a techník spojených s h©adaním zamestnania je na

konci bilancie vy²²í, neº na jej za£iatku. Pozitívny vývoj medzi meraniami T2 a T3

môºe by´ vysvetlený vy²²ou mierou aplikovania nadobudnutých vedomostí mesiac

po ukon£ení bilancie kompetencií, vzh©adom k prítomnosti behaviorálnych otázok v

pouºitom dotazníku.

Tabu©ka 11. Korelácia medzi znalos´ami a ostatnými psychickými premennými

Korelácia medzi mierou znalostí a ostatnými psychickými premennými

V prvom ²etrení sa ukazuje ako ²tatisticky významná negatívna korelácia medzi

úrov¬ou vedomostí a presved£ením, ºe vlastná situácia je ovplyvnená náhodnými

faktormi. Jedinci s vy²²ou mierou vedomostí o trhu práce a o technikách spojených s

h©adaním zamestnania majú men²iu tendenciu pripisova´ svoju momentálnu situáciu

náhodným, externým, a teda nimi neovplyvnite©ným faktorom.

�iadna z korelácií sa neukázala ako ²tatisticky významná v druhom ²etrení. Me-

siac po ukon£ení bilancie kompetencií bola zistená signi�kantná korelácia medzi
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úrov¬ou znalostí (a mierou osvojenia si techník h©adania práce) a celkovým pocitom

kontroly.
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8. Diskusia

Cie©om praktickej £asti diplomovej práce bolo v prvom rade preskúma´ vplyv

bilancie kompetencií na uvedené psychické premenné. �alej sme sa zaujímali o spo-

kojnos´ ú£astníkov bilancie s priebehom bilancie, s prácou kariérneho poradcu, s

pouºitými metódami a pod. Vzh©adom na ²peci�ká bilancie kompetencií ur£enej

pre nezamestnaných (v jej priebehu je obsiahnuté aj ²kolenie o reáliách trhu práce

a o technikách h©adania práce) sme v neposlednom rade zis´ovali eduka£ný efekt

programu, mieru nadobudnutých vedomostí a ich aplikáciu pri h©adaní práce tak,

ako je uvedené v pouºitom dotazníku (vi¤ prílohu).

�o sa týka psychických premenných, vyslovili sme hypotézu, ºe vzh©adom na

charakter programu bilancie kompetencií dôjde k ich pozitívnemu vývoju medzi

za£iatkom a koncom bilancie - £i uº ide o pocit osobnej ú£innosti, pocit kontroly

alebo psychickú pohodu. Predpokladali sme tieº, ºe mesiac po ukon£ení bilancie

bude tento efekt menej výrazný.

Hypotéza o pozitívnom vývoji pocitu osobnej ú£innosti (H1) sa v praktickej £asti

potvrdila. Nezamestnaní z ná²ho výskumného súboru sa na konci bilancie kompe-

tencií cítili ú£innej²í pri riadení vlastného ºivota a ovplyv¬ovaní svojej situácie, neº

na jej za£iatku. Mesiac po ukon£ení bilancie kompetencií tento vývoj stagnuje (H4).

Tento výsledok sme sa pokúsili preh¨bi´ analýzou dvoch faktorov vyskytujúcich sa v

pouºitom dotazníku: �pozitívnym� a �negatívnym� pocitom osobnej ú£innosti. �o sa

týka pozitívneho pocitu osobnej ú£innosti, na konci bilancie sme kon²tatovali jeho

zvý²enie, ktoré ale bolo len do£asné a nepretrvalo mesiac po jej skon£ení. Oproti

tomu negatívny pocit osobnej ú£innosti (pocit osobnej �neú£innosti�) sa po skon£ení

bilancie kompetencií zníºil a zostal na pribliºne rovnakej úrovni aj mesiac po skon-

£ení bilancie. Je teda moºné vyslovi´ predpoklad, ºe absolvovanie bilancie kompe-

tencií prispieva k trvalému zníºeniu pocitu osobnej neú£innosti. �al²ími výskumami

je moºné zis´ova´, nako©ko je tento efekt reálne trvalý aj dlh²ie neº jeden mesiac.

Je ¤alej vhodné klás´ si otázku, aký je vplyv zvý²enia pocitu osobnej ú£innosti

na vývoj osobnej situácie jednotlivca. Desmette et al. (2001) zistili, ºe nezamest-

naní, ktorí odchádzajú zo vzdelávacieho programu s pocitom osobnej neú£innosti

majú tendenciu zostáva´ nezamestnanými dlh²ie, neº jedinci so zvý²eným pocitom
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osobnej ú£innosti. Problémom takýchto ²túdií je ale mnoºstvo intervenujúcich pre-

menných, ktoré je moºné len ve©mi ´aºko dlhodobo kontrolova´ (vek, vzdelanie,

pracovné skúsenosti, rodinné okolnosti at¤).

Hypotéza o pozitívnom vývoji pocitu kontroly participantov (H2) nebola potvr-

dená. Medzi troma ²etreniami nedo²lo k ºiadnemu významnému posunu vnímaného

pocitu kontroly, ani k zmene prevládajúcich kauzálnych atribúcií od externých k

interným, ako sme pred za£iatkom výskumu o£akávali. Naopak, v na²ej výskum-

nej vzorke sme zistili mesiac po ukon£ení bilancie kompetencií zvý²enú tendenciu

pripisova´ zodpovednos´ za svoju situáciu nekontrolovate©ným externým faktorom

(H4). Tento paradoxný vývoj môºe by´ vysvetlený faktormi, ktoré mohli vplýva´ na

kauzálne atribúcie participantov od ukon£enia bilancie a nad ktorými sme nemali

nijakú kontrolu. Rovnako je moºné, ºe s d¨ºkou trvania nezamestnanosti dochádza

k postupnému prevládaniu externých atribúcií nad internými, £o by bolo vhodné

overi´ longitudinálnymi výskumami.

Potvrdená bola hypotéza, ºe po bilancii kompetencií vykazovali skúmaní jedinci

vy²²iu mieru psychickej pohody, neº pred ¬ou (H3). Zdá sa, ºe podpora a sprevádza-

nie poskytnuté kariérnym poradcom pomáha zniºova´ úzkos´ ú£astníkov a prispieva

k ich celkovej psychickej pohode. Tento efekt ale nie je trvalý a mesiac po ukon-

£ení bilancie bola psychická pohoda na pribliºne rovnakej úrovni ako pred za£atím

bilancie (H4). Výsledok nazna£uje, ºe jedine trvalé a pravidelné sprevádzanie môºe

prispie´ k trvalému zlep²eniu psychickej pohody nezamestnaných.

Pri analýze vzájomných vz´ahov medzi sledovanými psychickými premennými

bol okrem zrejmých korelácií medzi vzájomne súvisiacimi konceptami (dimenziami

pocitu osobnej ú£innosti a kontroly) zistený vz´ah priamej úmernosti medzi pocitom

osobnej ú£innosti a psychickou pohodou. Rovnako participanti s tendenciou pripi-

sova´ svoju sú£asnú situáciu interným faktorom vykazujú zvy£ajne vy²²iu mieru

psychickej pohody. Tieto výsledky sú v súlade so zisteniami iných ²túdií. Vz´ahom

medzi psychickou pohodou a pocitom osobnej ú£innosti sa zaoberal napríklad Ka-

rademas (2006). Tvrdí, ºe medzi pocitom osobnej ú£innosti a psychickou pohodou

existuje kauzálny vz´ah, ktorý je násobený vnímanou podporou sociálneho okolia.

Rolu vnímanej sociálnej podpory v kontexte bilancie kompetencií a kariérneho po-

radenstva by bolo zaujímavé preskúma´ ¤al²ími empirickými ²túdiami.
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�al²ími bodmi záujmu ²túdie bola spokojnos´ jedincov, miera nadobudnutých

znalostí a ich súvislos´ so sledovanými psychickými premennými. Potvrdilo sa, ºe

program bilancie kompetencií a podpora zo strany kariérneho poradcu uspokojovali

o£akávania vä£²iny participantov, vyjadrené na za£iatku bilancie (H5). Kaºdopádne

nebola preukázaná ºiadna korelácia medzi spokojnos´ou a pozorovanými psychic-

kými premennými - zdá sa, ºe spokojnos´ ú£astníkov s bilanciou kompetencií nemá

nijakú súvislos´ s pozorovaným vývojom u sledovaných psychických premenných.

Potvrdil sa predpoklad, ºe miera vedomostí o trhu práce a technikách h©adania

zamestnania bude po ukon£ení bilancie kompetencií vy²²ia, neº po jej ukon£ení (H5).

V tomto prípade je výskyt intervenujúcich premenných prakticky vylú£ený (ani je-

den z participantov v priebehu bilancie kompetencií neabsolvoval iné vzdelávacie

kurzy týkajúce sa problematiky), je teda moºné tvrdi´, ºe bilancia kompetencií po-

mohla ú£astníkom získa´ nové znalosti, ktoré majú vplyv aj na ich spôsob h©adania

práce.

Pri skúmaní vz´ahov medzi úrov¬ou vedomostí a jednotlivými psychickými pre-

mennými sa ukázalo, ºe participanti, ktorí majú na za£iatku bilancie kompetencií

viac vedomostí, prisudzujú vplyvu externých náhodných faktorov men²í vplyv, neº

participanti s niº²ou úrov¬ou znalostí. V ostatných ²etreniach ale zvý²enie úrovne

vedomostí významne nekorelovalo s vývojom pocitu osobnej kontroly, kontroly ani

psychickej pohody. V na²om výskume teda nebol preukázaný vz´ah ani medzi úrov-

¬ou znalostí a vývojom pozorovaných psychických premenných. Tento výsledok je

pre nás prekvapujúci, pretoºe intuitívne sme predpokladali, ºe zvý²enie vedomostí

bude sprostredkujúcim faktorom spôsobujúcim zvý²enie pocitu osobnej ú£innosti

(hoci sme si vedomí, ºe korelácia neznamená nutne kauzalitu). Tento predpoklad je

výsledkom úvahy, ºe zvý²enie vedomostí o trhu práce a o technikách h©adania za-

mestnania je, metaforicky vzaté, poskytnutím nástrojov umoº¬ujúcim efektívnej²ie

vyrovnávanie sa (resp. �zápasenie�) so situáciou nezamestnanosti. Fakt, ºe predpo-

kladaná korelácia sa neprejavila, je moºné vysvetli´ tým, ºe poskytnuté informácie

neboli ú£astníkmi vnímané ako dostato£ne praktické, resp. ú£inné. V prípade, ºe je

tento predpoklad pravdivá, z toho vyplývajú dôsledky pre vzdelávaciu £as´ tohto

²peci�ckého typu bilancie kompetencií.

Na záver je nutné pripomenú´ niektoré limitácie prezentovanej ²túdie. V prvom
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rade je to relatívne malý výskumný súbor. Len 31 jedincov (z pôvodných asi 50 oslo-

vených) súhlasilo so ²etrením vo v²etkých troch prípadoch. Moºnosti generalizácie

záverov ²túdie sú teda zna£ne obmedzené. �al²ím nedostatkom, kvôli ktorému nie je

moºné s ur£itos´ou dáva´ pozorované zmeny psychických premenných do súvislosti s

bilancii kompetencií, je absencia porovnávania s kontrolnou skupinou jedincov, ktorí

tento program neabsolvovali. Diskutabilná je aj operacionalizácia niektorých sledo-

vaných premenných, konkrétne miery nadobudnutých znalostí - táto bola zis´ovaná

na základe autoevaluácie jedincov. Miera nadobudnutých znalostí by pravdepodobne

viac zodpovedala realite v prípade, ºe by bola zis´ovaná pomocou testových otázok,

ktoré by viac vyºadovali aktívne vyuºitie nadobudnutých vedomostí. Je moºné tieº

zamyslie´ sa nad vplyvom intervenujúcej premennej, ktorá mohla v istom smere

ovplyvni´ výsledky výskumu: uvedené výsledky týkajúce sa pocitu kontroly mohli

by´ ovplyvnené výraznou prítomnos´ou témy ekonomickej krízy v médiách a vo

verejnom diskurze v roku 2010. Toto mohlo ma´ za následok zvý²enie tendencie

nezamestnaných pripisova´ rozhodujúci vplyv za ich momentálnu situáciu externým

okolnostiam.
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9. Záver

Predstavený postup bilancie kompetencií vychádza z niektorých základných te-

oretických prístupov ku kariérnemu poradenstvu a obohacuje ho o metódy vyplýva-

júce z dôrazu na kompeten£ný prístup. Tento umoº¬uje jej ú£astníkovi bilancova´

svoje nadobudnuté vedomosti, zru£nosti a osobné kvality pomocou presne ur£ených

a pedagogicky ú£inných nástrojov. Hoci význam a vedecká odôvodnenos´ konceptu

kompetencie je v psychológii diskutovaná (vi¤ napr. Sultana, 2009), úspech bilancie

kompetencií vo Francúzsku ukazuje, ºe jeho vyuºitie môºe by´ v praxi kariérneho

poradenstva ú£inné. V bilancii kompetencií nejde iba o to, poskytnú´ klientovi pod-

poru a sprevádzanie v procese kariérnej reorientácie a kariérneho plánovania. Cie©om

je najmä poskytnú´ mu analytické nástroje a pojmový aparát, ktorý mu pomôºe pri

skúmaní samého seba a svojich kompetencií aj po ukon£ení bilancie. Dosiahnu´ sa

tým má jeho vy²²ie sebavedomie, vy²²ia ú£innos´ pri h©adaní práce a vä£²ia anga-

ºovanos´ a efektivita pri riadení kariéry po£as celého profesného ºivota. Preto je vo

�lozo�i bilancie kompetencií kladený ve©ký dôraz na to, ºe jedinec má by´ £o najviac

zaangaºovaný v priebehu bilancie, podie©a sa na výbere testových metód a na ich

interpretácii. Nie je iba objektom, ale aj aktérom svojej vlastnej bilancie.

V praktickej £asti práce sme ukázali, ºe bilancia kompetencií môºe ma´ v kon-

texte nezamestnanosti pozitívny vplyv na pocit osobnej ú£innosti a na psycholo-

gickú pohodu jedinca. Av²ak tento vplyv sa neukázal by´ trvalý, mesiac po ukon£ení

bilancie uº nie je pozorovaný. Naopak, pozitívny efekt mala vzdelávacia £as´ bilan-

cie. Ukázalo sa, ºe do²lo k aktívnemu transferu vedomostí a techník, pretoºe tieto

mali vplyv na spôsob h©adania práce absolventov bilancie kompetencií aj mesiac

po ukon£ení. Ke¤ºe prvoradou úlohou bilancie ale nie je vzdeláva´ jej ú£astníkov o

technikách h©adania práce, povaºujeme tento výsledok za menej podstatný. Vo svetle

niektorých výskumov, ktoré dávajú do vz´ahu pocit osobnej ú£innosti s pracovným

výkonom, spokojnos´ou, mierou návratu do zamestnania a ¤al²ími faktormi (Staj-

kovic, 1998; Desmette et al., 2001) moºno predpoklada´, ºe existuje pozitívny efekt

absolvovania bilancie minimálne na tieto aspekty jedincovho ºivota. Túto domnienku

by bolo nutné potvrdi´ longitudinálnymi ²túdiami. V súvislosti s výsledkami ná²ho

výskumu, ktorý nazna£uje krátkodobos´ tohoto efektu, je moºné domnieva´ sa, ºe ak
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sa tieto praktické dôsledky bilancie kompetencií preukáºu, budú len krátkodobého

charakteru.
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PRÍLOHY

Príloha 1. Self-E�cacy Scale (Bandura, 1997)

O kaºdom z uvedených tvrdení rozhodnite, nako©ko zodpovedá obrazu, ktorý máte

o sebe samom. Bu¤te prosím obozretní vo£i tomu, aby ste sa ohodnotili takí, akí

naozaj ste, a nie takí, akí by ste chceli by´.



Príloha 2. Dotazník miesta kontroly nezamestnaných (Houssemand et al.,

2004)

Ozna£te, nako©ko súhlasíte s uvedenými tvrdeniami:



Príloha 3. Qeneral Health Questionnaire 12

Ozna£te najlep²ie zodpovedajúcu odpove¤:



Príloha 4. Dotazník spokojnosti s priebehom bilancie kompetencií

V priebehu bilancie kompetencií Vám vá² poradca pomohol...



Príloha 5. Dotazník vedomostí o trhu práce a o technikách h©adania práce

Odpovedzte, prosím, áno alebo nie na nasledujúce otázky.


