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Anotace:
V diplomové práci se autorka shrnuje dostupné poznatky o moderním kariérním poradenství, na
nějž autorka nahlíží jako na dynamicky se vyvíjející poradenskou disciplínu. Kariérní poradenství
hledá nejen optimální spojení jedinec-práce, ale také pomáhá jedinci prozkoumat a sledovat jeho
profesní a osobní zájmy, stejně jako ho učí být manažerem vlastní profesní kariéry. Praxe kariérního
poradenství nabízí pomocnou ruku jedinci v jeho potřebě hledání optimálního pracovního uplatnění
v průběhu celého jeho života. Neméně významná je funkce kariérního poradenství v rukou státu,
jakožto nástroje snižování dopadů nejistot trhu práce na nejohroženější skupiny jedinců. Dalšího
významu kariérní poradenství nabývá v práci personalistů, pracovníků outplacementu a poradců
pracujících se specifickými skupinami. Práce nastínila problematiku žen, jakožto

specifické

skupiny klientů kariérního poradenství.
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poradenství, poradenství pro volbu povolání, kariéra, trh práce, ženská kariéra
Annotation:
In the thesis, the author summarizes the available knowledge about modern career counseling,
which the author sees as a dynamically evolving discipline consultancy. Career counseling is
looking for both individual-optimum combination of work, but also helps individuals to explore and
pursue their professional and personal interests, as he learns to be a manager's own career. The
practice of career counseling offers a helping hand to individuals in need of finding optimal
employment throughout his life. Equally important is a function of career counseling in the hands of
the state, as a means of reducing the impact of uncertainties in the labor market on the most
vulnerable group of individuals. Another meaning of career counseling to work acquires HR,
personnel, and outplacement counselors working with specific groups. The work outlined the issues
of women as a specific group of clients for career counseling.
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