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Päivi Nilsson a Pehr Åkerblom napsali v˘znamnou poradenskou pfiíruãku. Velice mû
tû‰í, Ïe k jejich práci mohou napsat krátk˘ úvod. Publikace Kariérové poradenství
pro Ïivot: poradenská metoda budoucnosti je nesmírnû cenná v nûkolika ohledech.

V první fiadû vychází ze skuteãného v˘zkumu. Autofii udûlali dÛleÏit˘ krok v tom
smyslu, Ïe ukázali, jak˘m zpÛsobem pfii své práci vycházejí z potfieb klientÛ, ze sv˘ch
vlastních moÏností a z pfiíznaãn˘ch rysÛ mûnícího se spoleãenského prostfiedí.

Jejich projekt skvûl˘m zpÛsobem dokládá, jak je dÛleÏité stavût pfiímo na Ïivotních
zku‰enostech klientÛ a dát jim prostfiednictvím soustfiedûn˘ch odborn˘ch pohovorÛ
moÏnost analyzovat a zhodnotit vlastní zku‰enosti spojené s pracovním Ïivotem.

Îijeme v dobû, kdy staré „vyzkou‰ené a správné“ poradenské metody ztrácejí na
úãinnosti a kdy potfiebujeme inovovat a experimentovat s nov˘mi metodami, které
zohledÀují nové rozmûry pracovního a spoleãenského Ïivota z obecnûj‰ího pohledu.

Velice jsem ocenil zejména pozornost, kterou autofii vûnovali „procesov˘m otáz-
kám“ a vyjádfiení názoru, Ïe emoce hrají rozhodující úlohu v motivaci a klientovû
schopnosti uvaÏovat o nov˘ch alternativách. Emoce pfiedstavují zpÛsob vnímání svû-
ta. JestliÏe se poradce do hloubky zab˘vá tím, jak se ãlovûk cítí, a je si vûdom klí-
ãového vlivu emocí na proces rozhodování a fie‰ení problémÛ, kvalita poradensk˘ch
sluÏeb se podstatnû zvy‰uje.

V̆ raznû podporuji inovaãní úsilí smûrem k vytváfiení postindustriálních a postmo-
derních forem poradenství. Jsem pfiesvûdãen, Ïe práce P. Nilssona a P. Åkerbloma
posunuje toto úsilí v˘raznû kupfiedu. Potû‰ila mû i skuteãnost, Ïe autofii ke svému
dílu pfiistupují jako k „procesu“. Pfii neustál˘ch promûnách souãasného spoleãen-
ského Ïivota skuteãnû nemÛÏe b˘t na poradenství nic „koneãného“.

Dr. R. Vance Peavy
Emeritní professor

University of Victoria
Victoria, B. C., CANADA
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Pfiedmluva

V poslední dobû se znaãnû zvy‰uje tempo, jak˘m se vyvíjí a mûní spoleãnost i cel˘
svût kolem nás. Vyhlídky jednotlivcÛ jsou dnes jiné, neÏ byly vãera. Poradenství je
úzce spojeno se spoleãensk˘m v˘vojem a tato vazba je pfiíãinou vzniku nov˘ch potfieb,
které budou vyÏadovat jeho roz‰ífien˘ zábûr. Jin˘mi slovy, abychom mohli posky-
tovat uchazeãÛm o práci na místních úfiadech práce poradenství a podporu, potfie-
bujeme nové vize a metody.

Na‰e úsilí smûfiuje k vytvofiení modelu nebo pracovní metodiky, která bude zohled-
Àovat zmûny, ke kter˘m do‰lo. Zamûstnání nebo povolání pro nás není samostatnû
stojícím prvkem Ïivota. Lidé Ïijí a pracují ve sloÏitém celku, jehoÏ ãásti jsou vzá-
jemnû propojeny. âlovûka nelze rozdûlit na jednotlivé díly – v‰echny prvky Ïivota
jsou provázány. Ten, k˘m jste ve svém profesním Ïivotû, odráÏí urãitou ãást va‰í osob-
nosti. Práce ãi profese kaÏdého ãlovûka je spojena s jeho rodinn˘m Ïivotem, vol-
n˘m ãasem a Ïivotem obecnû. Ná‰ model je zaloÏen na holistickém pfiístupu, kdy se
na kariérové poradenství díváme jako na souãást plánování Ïivota jako takového.

Na poãátku byli ãtyfii poradci, ktefií na podzim roku 1995 zaãali spoleãnû probírat
problematiku kariérového poradenství. V‰ichni jsme byli nespokojení s v˘sledky
své práce a mûli jsme pocit, Ïe metody, které pouÏíváme pfii práci s uchazeãi o zamûst-
nání, nejsou vhodné. NezÛstalo pouze u slov. V‰echny my‰lenky a nápady jsme sepsa-
li a zanedlouho jsme mûli zhruba 25–30 stran. ZároveÀ se objevila i moÏnost poÏá-
dat o prostfiedky EU. PfiedloÏili jsme Ïádost, v listopadu 1996 jsme dostali kladnou
odpovûì a projekt byl na svûtû.

Tato pfiíruãka pfiedkládá obecn˘ nástin celého projektu.
Byla sepsána s cílem podnítit diskuzi a inspirovat k nov˘m my‰lenkám v oblasti kari-
érového poradenství a jeho budoucnosti. Jak se my, profesní poradci, mÛÏeme posta-
vit k rÛzn˘m v˘zvám, které pfiiná‰í nov˘ vûk? Jednou z cest je obecná diskuze o kari-
érovém poradenství a jeho rozvoji a o modelu kariérového poradenství, kter˘ jsme
vytvofiili v rámci projektu EU nazvaného Praktické kariérové poradenství. Cílem
projektu bylo nalézt nové pfiístupy k této problematice.

Pfiíruãka má pût kapitol. První obsahuje struãn˘ popis v˘voje na‰í spoleãnosti. Ve dru-
hé kapitole nastiÀujeme na‰e pfiedstavy a nápady v oblasti kariérového poraden-
ství. Tfietí kapitola popisuje model Praktické kariérové poradenství a ãtvrtá kapitola
se zab˘vá jeho uplatnûním v praxi. Pátá kapitola se soustfiedí na kariérové poradenství
z pohledu emocí a potfieb.

Kniha je urãena v‰em, ktefií se zajímají o rozvoj metod kariérového poradenství. Dou-
fáme, Ïe se stane zdrojem inspirace a podnítí nové my‰lenky a nápady.
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Rádi bychom podûkovali v‰em kolegÛm a vedení úfiadu práce v Östersundu, ktefií
nám umoÏnili realizovat projekt Praktické kariérové poradenství a napsat tuto pfií-
ruãku. Na jejich stranû jsme se vÏdy setkávali s velk˘m porozumûním a trpûlivostí.

Pfii uplatÀování tohoto modelu pracujeme vÏdy s velk˘m nasazením a máme pocit
tvÛrãí práce. Cítíme, Ïe model plní dÛleÏitou úlohu, kterou je nahlíÏení na ãlovûka
z holistického pohledu.

Doufáme, Ïe na‰e práce podpofií ostatní v aktivním úsilí o nalezení nov˘ch mode-
lÛ, které by vyhovovaly dynamice spoleãnosti. Zmûny s sebou pfiiná‰ejí i moÏnost
rozvoje, a proto:

Plnou parou vpfied – k budoucnosti!
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Úvod

„Ti, ktefií vÏdy uspûjí, jsou ti, ktefií hledají pfiíleÏitosti. Pokud je nenajdou – vytvofií
si je!“

Bernard Shaw

Jako kariéroví poradci musíme ãelit nov˘m v˘zvám a poÏadavkÛm neustále se mûní-
cí spoleãnosti. Spoleãenské zmûny nejsou niãím nov˘m, nové je v‰ak jejich obrov-
ské tempo a rÛznorodost. Dnes neexistuje jedna „správná“ cesta. Místo ní máme
celou fiadu alternativ. V dÛsledku toho vzniká nejistota, pokud jde o v˘voj spoleã-
nosti. Kam smûfiujeme? Jak bude na‰e spoleãnost vypadat v budoucnosti?

Tento boufiliv˘ v˘voj pÛsobí na mnohé nezamûstnané, zejména na ty, ktefií jsou neza-
mûstnaní dlouhodobû. Tito lidé ztrácejí víru v budoucnost. Jakékoliv zmûny kla-
dou velké nároky na kaÏdého jednotlivce a ovlivÀují jeho pracovní i rodinn˘ Ïivot.
Zmûna a pfiehodnocení zavedeného zpÛsobu my‰lení vyÏaduje velkou odvahu. Tako-
vá zmûna spoãívá ve schopnosti v‰estranného rozvoje a v celoÏivotním uãení. Zna-
mená to, Ïe ãlovûk se musí neustále snaÏit rozvíjet své znalosti a dovednosti v rám-
ci pracovního pomûru, vzdûlávání a Ïivota jako takového. DÛleÏit˘mi vlastnostmi
jsou flexibilita, pracovní nasazení a odpovûdnost za vlastní jednání.
Pfiekotné zmûny poslední doby kladou nároky i na kariérové poradce, ktefií se muse-
jí dobfie orientovat ve zmûnách, k nimÏ ve spoleãnosti dochází, ve vzdûlávacích
pfiíleÏitostech a poÏadavcích a podmínkách pracovního uplatnûní.

Proã vyvstává potfieba zmûny v kariérovém poradenství?
Domníváme se, Ïe tradiãní poradenství se v mnoha pfiípadech orientovalo na neza-
mûstnaného z hlediska jeho problému. Poradci se bûÏnû soustfiedili na to, jak dan˘
uchazeã o práci vidí sám sebe, místo aby se pfii svém hodnocení zamûfiili na jeho
osobní zdroje, moÏnosti a potfieby v urãitém konkrétním období.

Kariéroví poradci se i nyní ãasto snaÏí uvádût nezamûstnané do pracovního Ïivota,
kter˘ jako kdyby mûl b˘t jednou dlouhou pracovní kariérou v rámci jediného povo-
lání ãi jedné podnikatelské linie. Na ãlovûka, kter˘ potfiebuje poradit, je nutno nahlí-
Ïet z holistického pohledu. Není moÏné, aby se poradce zamûfiil pouze na nûkteré
aspekty osobnosti daného ãlovûka. V procesu plánování je dÛleÏit˘ jeho cel˘ Ïivot.
Pohled ãlovûka na Ïivot urãuje jeho volbu pracovního zafiazení a vzdûlávací cesty.
Znamená to, Ïe ãlovûk mÛÏe potfiebovat sluÏby poradce nûkolikrát v prÛbûhu Ïivo-
ta, a nikoliv pouze tehdy, kdyÏ tento ãlovûk hledá zamûstnání – v˘voj je totiÏ nepfie-
trÏit˘ proces.

Jako kariéroví poradci se musíme stále uãit, co je to vlastnû motivace. Jak motivo-
vat nezamûstnané, ktefií ztratili víru v budoucnost?
Kariéroví poradci jsou si vûdomi toho, Ïe je nutno zmûnit pracovní metodiku. Zfiíd-
ka v‰ak vûdí, z jakého modelu pfii své práci vycházet. Dobr˘ model usnadÀuje hle-
dání nov˘ch metod v individuálním i skupinovém poradenství.
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Za úãelem vypracování nov˘ch metod poradenství jsme 1. listopadu 1996 zahájili
projekt Praktické kariérové poradenství. První fáze projektu skonãila 31. prosince
1997, druhá fáze pak 31. prosince 1998. Vûk padesáti uchazeãÛ o práci, ktefií se
zúãastnili první fáze projektu, se pohyboval v rozmezí 22 a 52 let. V‰ichni mûli
nízkou úroveÀ dosaÏeného vzdûlání anebo byli dlouhodobû nezamûstnaní (více neÏ
‰est mûsícÛ), pfiípadnû byli takzvanû dlouhodobû registrovaní (nezamûstnaní více
neÏ dvacet ãtyfii mûsícÛ – pozn. pfiekladatele).
Projekt byl finanãnû podpofien z Evropského sociálního fondu (6. kategorie – zvlá‰t-
ní úãely).

Cíle
Primárním cílem projektu bylo vytvofiení nové pracovní metodiky. Druhotn˘m cílem
bylo naru‰it neteãnost a pasivitu nezamûstnan˘ch prostfiednictvím konkrétní ãinnosti,
zabránit dlouhodobé nezamûstnanosti nebo ji alespoÀ omezit a vybavit úãastníky
cílové skupiny nástroji, s jejichÏ pomocí by byli schopni fie‰it svou situaci. Posled-
ním cílem bylo vy‰kolit kariérové poradce v okrese Jämtland v nové metodice kari-
érového poradenství.

Základní informace
Ilona Bengts a Per-Erik Finsén pouÏili v roce 1994 ve svém modelu tfii pojmy:
obraz o sobû samém (vlastní „já“), hodnoty a budoucí perspektivy. Tyto koncepty
jsme dále rozpracovali a pfiidali dal‰í dva: motivace a sítû profesních a spoleãensk˘ch
kontaktÛ. V‰echny tyto faktory jsme spojili do jednoho celku, protoÏe podle na‰eho
názoru jsou vzájemnû provázané. Pracujeme-li s motivací, vzniká touha po zmûnû.
Profesní a spoleãenské kontakty pfiedstavují spoleãníky, v jejichÏ pfiítomnosti se opa-
kovanû hovofií o vlastním „já“, hodnotách a budoucích perspektivách. Domníváme
se, Ïe motivace a rozvoj zmínûn˘ch kontaktÛ nám dotváfií schopnost vidût ãlovûka
jako celek.

Model
Vytvofien˘ model jsme nazvali Praktické kariérové poradenství a pojem kariérové
poradenství definujeme následovnû:
„Proces, kdy ãlovûk s pomocí podpÛrn˘ch opatfiení rozvíjí své osobní zdroje tak, aby
byl schopen stanovit, uskuteãnit, následnû upravit ãi zmûnit své Ïivotní cíle v dlouho-
dobém i krátkodobém v˘hledu.“
Kariérov˘ poradce nezamûstnanému „pomáhá, aby si dokázal pomoci sám“. Tím, Ïe
ãlovûk rozvíjí vlastní motivaci, zaãíná si uvûdomovat sebe sama a své hodnoty, vyme-
zuje si cíle do budoucna a pfiejímá sám za sebe odpovûdnost. Rozvoj spoleãen-
sk˘ch a profesních kontaktÛ je v tomto modelu také v˘znamn˘, protoÏe dává vznik
smyslupln˘m vztahÛm s ostatními lidmi.
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1. Zmûny na trhu práce

„âlovûk si nemÛÏe plnû uvûdomovat nezamûstnanost, kdyÏ nemá pofiádnû co dûlat.“
Jerome K. Jerome

Chceme-li uvést zmûny v kariérovém poradenství do souvislostí, musíme zaãít struã-
n˘m nástinem v˘voje spoleãnosti a trhu práce od poloviny 19. století do souãasnosti.

Od zemûdûlské komunity ke spoleãnosti sluÏeb
·védsko pro‰lo v posledních sto padesáti letech pfiemûnou ze spoleãnosti oriento-
vané na zemûdûlství a postavené na sobûstaãnosti na internacionalizovanou spo-
leãnost sluÏeb a prÛmyslu zaloÏenou na trÏním hospodáfiství.

Industrializace probíhala ve druhé polovinû 19. století a souãasnû klesal v˘znam
zemûdûlství coby zdroje zamûstnanosti a pracovního uplatnûní. Zemûdûlská spo-
leãnost se vyznaãovala stabilitou, zatímco pro industriální spoleãnost byly charak-
teristické neustálé zmûny.
Spolu se vznikem industriální spoleãnosti se stále více zaãaly ve spoleãnosti proje-
vovat zmûny související s ekonomick˘mi trendy.
V zemûdûlské spoleãnosti existovala pouze malá potfieba penûz. Práce se ãasto odmû-
Àovala v naturáliích. Moc spoãívala ve vlastnictví pÛdy. S nástupem industrializa-
ce se v‰ak ze zemûdûlsk˘ch dûlníkÛ stali pracující za mzdu. V̆ robky a zboÏí, které
dfiíve vyrábûli ve sv˘ch domovech, bylo nyní nutno koupit. Moc nyní spoãívala ve
vlastnictví a fiízení kapitálu. V posledních nûkolika desetiletích se v rámci nov˘ch
v˘vojov˘ch trendÛ moc pfiesunula smûrem k ãlovûku v tom smyslu, Ïe nov˘m mocen-
sk˘m faktorem se stalo vlastnictví znalostí a vûdomostí (Miller, 1994).
Na pfielomu 19. a 20. století se více neÏ polovina obyvatelstva Ïivila zemûdûlstvím,
ãtvrtina pracovala v sektoru sluÏeb a necelá ãtvrtina v prÛmyslové v˘robû (viz graf
ã. 1).

Graf ã. 1: Struktura zamûstnanosti ve ·védsku podle sektorÛ obchodu a prÛmyslu.
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V˘voj ‰el rychle kupfiedu. Po nûkolika desetiletích, kolem roku 1935, byl podíl
tûch, ktefií pracovali v prÛmyslu, stejnû velk˘ jako podíl tûch, ktefií se Ïivili zemû-
dûlstvím (pfiibliÏnû 35 %). PfiibliÏnû 30 % obyvatelstva bylo zamûstnáno v sektoru
sluÏeb, pfieváÏnû soukrom˘ch (Arbetsmarknadspolitik i förändring 1994).
K dal‰ímu v˘raznému posunu do‰lo po dal‰ích tfiiceti letech. Na zaãátku ‰edesá-
t˘ch let se sektor sluÏeb stal z hlediska zamûstnanosti nejdÛleÏitûj‰ím sektorem, kte-
r˘ zamûstnával pfiibliÏnû 40 % populace.

Z grafu je jasnû patrné, jak si zemûdûlství a sluÏby vymûnily místa, co se t˘ãe poãtu
zamûstnan˘ch obyvatel od roku 1870. Podíl zamûstnan˘ch ve sluÏbách ãinil v roce
1870 pfiibliÏnû 20 %, coÏ je souãasná míra zamûstnanosti v prÛmyslovém sektoru.

Tento v˘voj od zemûdûlství pfies prÛmyslovou v˘robu aÏ ke sluÏbám se odrazil i ve
sféfie pracovního Ïivota. V‰echny tfii sektory jsou v této sféfie stále zastoupeny, jejich
pomûrn˘ v˘znam se v‰ak zmûnil. Nejv˘raznûj‰ím posunem je skuteãnost, Ïe zemû-
dûlství je na trhu práce zastoupeno pouze men‰inovû. V̆ voj, ke kterému do‰lo, je
znázornûn na následujícím obrázku.

Obrázek ã. 1: Zmûny ve struktufie pracovního Ïivota.

V polovinû 60. let do‰lo po stu letech ke zlomu. Pfiestal stoupat poãet pracovníkÛ
v prÛmyslové v˘robû, aniÏ do‰lo k poklesu v jejím objemu. Souãasnû se prudce zaãal
roz‰ifiovat sektor sluÏeb, a to uvnitfi i vnû sektoru prÛmyslu. Mezi sluÏby, po kte-
r˘ch zaãala b˘t velká poptávka, patfiily napfiíklad marketing, prodej, peãovatelské
a zdravotnické sluÏby. JestliÏe trvalo tfiicet let, neÏ se tato zmûna naplno projevila,
nyní zaãala rychle nabírat na tempu.

Ve druhé polovinû 80. let do‰lo ve ·védsku k silnému rozmachu obchodu a prÛmyslu
a v˘sledkem byla velice nízká míra nezamûstnanosti.
Koncem 80. let se zaãal tento rÛst zpomalovat a nikdo nedokázal pfiedpovûdût, jaké
dÛsledky bude mít tento v˘voj pro trh práce.
Poãátkem 90. let zasáhla ·védsko hospodáfiská recese a následná vysoká neza-
mûstnanost (Arbetsmarknadspolitik i förändring 1994). Poptávka po pracovní síle
ze strany obchodu a prÛmyslu poklesla a znaãnû se zv˘‰ila míra propou‰tûní. Záro-
veÀ do‰lo k reorganizaci vefiejného sektoru a byly prosazeny ‰krty ve vefiejn˘ch v˘da-
jích. Jedním z dÛsledkÛ bylo i sníÏení zamûstnanosti. V‰echny tyto zmûny se usku-
teãnily v období jednoho desetiletí.
V letech 1990 aÏ 1994 se poãet zamûstnan˘ch sníÏil pfiibliÏnû o 535 tisíc. Nezamûst-
nanost postihla v‰echny sektory a povolání na trhu práce. Bûhem ãtyfi let vzrostla
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nezamûstnanost z necel˘ch dvou procent na více neÏ devût procent (Arbetsmark-
nadspolitik i förändring 1994).

Ve druhé polovinû roku 1993 nûkteré ukazatele naznaãovaly, Ïe se recese zastavila
(Arbetsmarknadspolitik i förändring 1994). Tento v˘voj byl nejvíce patrn˘ v oblasti
exportu. Domácí poptávka po pracovní síle v‰ak byla stále nízká. Ve druhé polovinû
roku 1998 do‰lo k rÛstu zamûstnanosti a poãtu voln˘ch pracovních míst ve srovnání
s pfiedchozím rokem.

V dobû, kdy pracujeme na této knize, suÏují Asii a Rusko nové hospodáfiské v˘kyvy.
DÛsledky lze vidût jiÏ nyní – niÏ‰í zisky podnikÛ, klesající ceny akcií a neklid na
akciovém trhu. Tempo zmûn na trhu práce se zvy‰uje. Dne‰ní trendy mohou b˘t za
nûkolik let zcela bezpfiedmûtné. Roste-li nezamûstnanost, nemÛÏeme si dovolit pasiv-
nû poslouchat, jak se jiné problémy fie‰ily v jin˘ch spoleãensk˘ch strukturách. Jsou
tfieba nové nápady a fie‰ení.

Pfiechod z éry zemûdûlství do éry prÛmyslu vedl k pfiesunÛm obyvatelstva do mûst-
sk˘ch oblastí. Zemûdûlská v˘roba pfiedala Ïezlo sluÏbám a prÛmyslové v˘robû. Ze
spoleãnosti prÛmyslu se dále vyvinula spoleãnost sluÏeb. Bûhem tohoto období se
zv˘‰ila poptávka po vysoce vzdûlané pracovní síle. Od poloviny 60. let tvofiila pra-
covní místa ve sluÏbách vût‰í podíl zamûstnanosti neÏ prÛmyslov˘ sektor, aniÏ v‰ak
poklesl objem prÛmyslové v˘roby. DÛvodem této skuteãnosti byl rychl˘ technick˘
rozvoj a následná restrukturalizace ve v‰ech sektorech. Toto období se vyznaãova-
lo optimismem, co se t˘ãe spoleãenského v˘voje. Souãasnû s tûmito zmûnami se
zvy‰ovala poptávka po pracovní síle.
V souãasné dobû hrajeme podle jiného scénáfie: spoleãnost znalostí a informací. Roz-
voj informaãních technologií vedl k automatizaci prÛmyslové v˘roby. K obsluze
strojÛ jiÏ není tfieba pracovní síly. V informaãní spoleãnosti budou lidé pÛsobit v oblas-
ti v˘mûny znalostí a vûdomostí – vzdûlávání, péãe, v˘zkum, marketing, zábavní prÛ-
mysl, vyjednávání. Místo továren budou potfieba mohutné komunikaãní sítû. (Dahl-
berg, 1998)

Hodnota práce
Spoleãenské zmûny v posledních stech letech byly skuteãnû obrovské. Zcela zásad-
nû se zmûnila práce a pracovní ãinnosti. Práce nabyla i zcela jiného v˘znamu. Jsme
svûdky mûnících se pracovních podmínek od vysoké míry jistoty a stability smû-
rem k nejistotû. Nezamûstnanost se ve ·védsku pohybuje mezi ‰esti a dvanácti pro-
centy. Jak˘ vliv má tato skuteãnost na lidi, pro které mûla práce vÏdy velk˘ v˘znam
a byla dÛleÏit˘m faktorem jejich sebeurãení a sebejistoty? Jak˘ bude mít tato sku-
teãnost vliv na vládu a spoleãensk˘ fiád?
Vybrali jsme nûkolik pfiíkladÛ z oblasti náboÏenství, filozofie a vûdy, na kter˘ch chce-
me ukázat, jak˘ vliv mûla práce na na‰i kulturu.

V Lutherem ovlivnûné kfiesÈanské spoleãnosti byla práce spojována s robotou. „V potu
své tváfie jíst bude‰ chléb.“ (Genesis 3:19) Práce z ãlovûka ãiní tvÛrce vedle Boha.

9
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Pro mnohé je práce povinností, kterou je nutno vykonat, aniÏ pfiitom ãlovûk hledá
‰tûstí. Karel Marx ve svém Kapitálu napsal: „Práce je proto uÏiteãná jen potud, pokud
vytváfií uÏitnou hodnotu, je nezbytnou podmínkou pro existenci lidské rasy bez ohle-
du na formu spoleãnosti; jde o vûãnou nutnost danou pfiírodou, bez které nemÛÏe
existovat materiální v˘mûna mezi ãlovûkem a pfiírodou, a tudíÏ ani Ïivot.“ (pozn.
pfiekladatele – jde o voln˘ pfieklad)
Podle Marxe je práce pro lidskou existenci zcela zásadní a nevyhnutelná. (Marx,
K. Kapitalet, band 1 avd 1., 1867)

Profesor Lars Ingelstam z Královského technologického institutu ve svém ãlánku
v knize Handla napsal, Ïe „práce je ústfiedním aspektem politiky, v˘zkumu a dis-
kuze a budou jí ãasto pfiipisovány rÛzné komplexní interpretace“. Ingelstam dále tvr-
dí, Ïe „v prÛbûhu 20. století byla práce stále více spojována se zamûstnáním a je‰tû
ve vût‰í mífie se smluvní ãinností“.
Z tûchto pfiíkladÛ z oblasti náboÏenství, filozofie a vûdy lze usoudit, Ïe na‰e vnímání
sebe sama je ovlivnûno tím, jak˘ je pohled spoleãnosti na práci. Práce je samozfiej-
most, nezbytná souãást na‰í existence a opakující se téma nejrozliãnûj‰ích oborÛ.
Dnes má práce zcela jin˘ status, neÏ mûla v minulosti. Nesmírné tempo v˘voje je
patrné zejména v nûkter˘ch odvûtvích. Znalosti jsou statkem podléhajícím zkáze.
Tato teze je nejmarkantnûj‰í v odvûtví v˘poãetní techniky.
Práce dostala nová pravidla.

Jednotlivci, a dokonce i celá spoleãenství lidí, ktefií se nepfiizpÛsobili posunu ve smû-
ru od zemûdûlství k prÛmyslu, vypadli ze hry.
TotéÏ platí i dnes. Lidé ãi národy, které neuznávají pfiemûnu spoleãnosti sluÏeb na
spoleãnost informací, pfiípadnû se tohoto v˘voje nechtûjí úãastnit, budou v˘raznû
zaostávat.

Jak˘ je souãasn˘ v˘voj, co se t˘ãe hodnoty a statusu práce? Pfiijmou lidé alternativní
moÏnosti v˘dûlku, neÏ je stál˘ pracovní pomûr? Napfiíklad ãasovû omezené úkoly,
nejisté a více variabilní formy pracovního pomûru? Klást takové otázky je jedno-
duché. Nejsme v‰ak schopni na nû jednoznaãnû a jednodu‰e odpovûdût. Na druhé
stranû si v‰ak mÛÏeme b˘t jisti, Ïe ke zmûnám v tomto ohledu bude docházet. Kari-
éroví poradci musejí sledovat spoleãensk˘ v˘voj, aby byli schopni reagovat na mûní-
cí se poÏadavky. O jaké poÏadavky jde a jaké scénáfie nám odborníci pfiedpovídají
pro budoucnost?

Vize pracovního Ïivota a populace v budoucnosti
Podniky se dnes fiídí nov˘mi zásadami. Stabilitu podniku ãasto vytváfií ústfiední
pracovní skupina, jejíÏ ãlenové bûÏnû pracují pfiesãas a jsou obvykle zamûstnáni
na dobu neurãitou (i kdyÏ také v tomto ohledu mÛÏe dojít v budoucnu ke zmûnám).
Tito lidé mají pfiístup k rÛzn˘m vzdûlávacím pfiíleÏitostem (Aronsson, 1997). Jaké-
koliv zmûny vypl˘vají z existence pracovních pomûrÛ na del‰í ãi krat‰í dobu. Prá-
ce má tudíÏ dnes doãasn˘ charakter a cel˘ systém funguje takzvanû „na doraz“.

10
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Podniky sniÏují stavy pracovníkÛ i zásob. Jedním z uplatÀovan˘ch principÛ (Gun-
nar Aronsson jej pfiedstavil na semináfii ve Stockholmu v roce 1997), kter˘ si získal
velkou popularitu, je racionalizace kapitálu. Jde o „sníÏení kapitálov˘ch nákladÛ pro-
stfiednictvím v˘robního procesu bez zásob. Znamená to sníÏení zásob na minimum.“
Podniky dfiíve razily teorii „just in time“ (Miller, 1994). Tato teorie je v souãasné
dobû roz‰ifiována i na pracovníky – máme tedy „just in time“ zamûstnance (Arons-
son, 1997). Zamûstnanci by mûli b˘t flexibilní, a to z hlediska typu pracovního pomû-
ru, pracovní doby a znalostí. Jedním z dÛsledkÛ tohoto v˘voje je skuteãnost, Ïe
práce na dobu urãitou je v posledních letech stále bûÏnûj‰í (Aronsson, 1997). Uve-
denou teorii dokládá následující pfiíklad: od dubna 1993 do dubna 1994 pfii‰lo o prá-
ci pfiibliÏnû osmdesát pût tisíc lidí, zatímco pfiibliÏnû stem tisícÛm osob byla nabíd-
nuta urãitá forma zamûstnání na omezenou dobu. Existence tûchto doãasn˘ch
pracovních míst má své dÛsledky pro zamûstnavatele i zamûstnance. Nûkteré sku-
piny se dostaly do nev˘hody. Z hlediska zastoupení pohlaví lze konstatovat, Ïe ve
skupinû pracovníkÛ na ãasovû omezené období pfievaÏují Ïeny. V souãasné dobû se
práce ãasto uskuteãÀuje prostfiednictvím projektÛ. Pro urãit˘ úkol jsou vytváfieny
skupiny a virtuální organizace, které jsou po jeho splnûní zase rozpu‰tûny. âlovûk
prodává své schopnosti a vûdomosti rÛzn˘m zainteresovan˘m stranám na urãitou
krat‰í ãi del‰í dobu. Mnozí lidé tvrdí, Ïe právû takhle bude vypadat práce v budouc-
nosti.

Tabulka ã. 1: Tradiãní a moderní industriální spoleãnost (Arbetsmarknadspolitik
i förändring 1994).

Zmûny v oblasti pracovního Ïivota bude stále obtíÏnûj‰í pfiedvídat. V dÛsledku toho
porostou poÏadavky na flexibilitu, a to pfiedev‰ím pokud jde o organizaci práce.
Nov˘m principem, kter˘ podniky uplatÀují pfii náboru nov˘ch zamûstnancÛ, je prin-
cip „just in time“ nebo „práce proti poptávce“. Naznaãuje zmûna ve statusu práce
je‰tû nûco jiného? Co ukazují statistiky, pokud jde o vûkovou strukturu?

Vûková struktura a zmûna
Z vûkové struktury ve ·védsku je patrné, Ïe v následujících nûkolika letech dosáh-
nou velké skupiny obyvatelstva dÛchodového vûku. Pfied rokem 2010 odejde do
dÛchodu pfiibliÏnû 1,2 milionu lidí, coÏ pfiedstavuje asi dvacet procent celkové pra-
covní síly. Tyto skupiny navíc patfií ke zdravé generaci a pfiedpokládá se, Ïe dosáh-
nou vysokého vûku.
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V budoucím scénáfii sehrají v nûkolika pfií‰tích letech dÛleÏitou roli pfiedpovûdi v˘vo-
je populace. Oãekává se, Ïe poãet obyvatel bude stoupat do roku 2030 a poté znaãnû
klesat. Souãasnû by se mûla posunout vûková struktura ve prospûch star‰ích generací.

Graf ã. 2: V̆ voj populace v letech 1960–1996 a projekce na období 1997–2050
(Zdroj: Statistiska centralbyrån – SCB).

Bude potfieba pracovních sil, které by poskytovaly peãovatelské ãi rÛzné jiné sluÏ-
by rostoucímu poãtu star‰ích lidí. Jak˘ zpÛsobem ovlivní tento v˘voj jednotlivá
odvûtví prÛmyslu a obchodu? Zajímavé v˘sledky by mohla pfiinést studie pfiedpo-
kládan˘ch odchodÛ do dÛchodu v jednotliv˘ch povoláních.

Tabulka ã. 2: Poãet odchodÛ do dÛchodu v uãitelské profesi, ve zdravotnictví a ve
stavebnictví (pfiibliÏné hodnoty v procentech).

Tabulka ã. 3: Potfieba absolventÛ vysok˘ch ‰kol do roku 2010 ve srovnání
s poãtem absolventÛ v roce 1996/1997 (zmûny v procentech).

Z uveden˘ch tabulek je zfiejmé, Ïe se do budoucna oãekává velká poptávka po vzdû-
lané pracovní síle v uãitelsk˘ch oborech, zdravotnictví a lékafiské péãi a ve sta-
vebnictví. Znaãná potfieba pracovníkÛ bude i v technick˘ch oborech, pfiírodních
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vûdách a zemûdûlství! Jak˘ dopad bude mít tento rychl˘ v˘voj ve spoleãnosti na
jednotlivce?

V roce 2010 bude 10 % ·védÛ zamûstnáno v sektoru v˘roby zboÏí a potravin. Co
budeme dûlat my ostatní?
Odpovûì je jednoduchá.
Budeme pfiispívat k blahu spoleãnosti tím, Ïe budeme vzdûlávat, peãovat, bavit, infor-
movat, vyvíjet a propagovat v˘robky a prodávat. Místem prÛmyslové v˘roby je továr-
na. SluÏby se v‰ak pfiirozenû poskytují tam, kde se nachází ten, kdo si je Ïádá.
Práce ve sluÏbách vÏdy znamená spolupráci s ostatními lidmi. ¤eãeno v˘stiÏnû a jed-
nodu‰e – pfii práci ve sluÏbách se pfiedev‰ím hovofií. (Dahlberg, 1998)

Ve „spoleãnosti znalostí“ se uplatní zejména lidé, ktefií budou schopni nabídnout
vyuÏitelné vûdomosti a sluÏby. Tito lidé a sluÏby pfieÏijí.

Poãítaãov˘ odborník Halsingdal v jednom ze sv˘ch polemick˘ch ãlánkÛ napsal, Ïe
je pfiesvûdãen, Ïe budoucí trh práce se nebude pfiíli‰ li‰it od dne‰ního.
Na‰e potfieba v˘robkÛ a sluÏeb zÛstane stejná po dlouho dobu. (Hälsingdal, 1998)

Odvûtví prÛmyslu a obchodu, která mají vysokou ‰anci uplatnûní v budoucnosti, jsou
informaãní technologie, turistick˘ ruch, produkce vûdomostí a osobní sluÏby. Pro
jednotlivce z toho vypl˘vá nutnost vzdûlávání. KaÏd˘ musí do svého vzdûlávání
investovat a musí stavût na sv˘ch aktivech, která lze „kapitalizovat“ – jin˘mi slovy
pfietvofiit do nûjaké kvalifikace. Uchazeã o práci pak musí pfied vstupem do nového
zamûstnání podstoupit podobn˘ proces – rekvalifikaci.

Na trhu práce budou vítûzit lidé, ktefií budou investovat do svého vzdûlávání a odbor-
né pfiípravy, lidé s motivací ke zmûnám a se sociálními dovednostmi. „Sociální doved-
nosti“ jsou ty, které lidem umoÏÀují pracovat v t˘mech, pfiebírat iniciativu a svûdo-
mitû fie‰it problémy a pracovní úkoly. Tito lidé jsou schopni vyuÏívat své vlastní
cítûní, na jehoÏ základû dokáÏou ãinit rozhodnutí – jsou emocionálnû inteligentní
(Goleman, 1995). DokáÏou se vcítit do potfieb a pocitÛ ostatních lidí. DokáÏou ovliv-
Àovat ostatní a spolupracovat.

V̆ zkumn˘ pracovník Peter Plant na semináfii v Tammersfors v roce 1998 pfiedloÏil
nástin tfií rÛzn˘ch postojÛ k práci, vzdûlávání a volnému ãasu u rÛzn˘ch skupin lidí
(viz tabulka ã. 4). Podle Planta vûdci neoddûlují práci a voln˘ ãas a vzdûlání pova-
Ïují za souãást rozvoje osobnosti. PrÛmûrn˘ ãlovûk pobírající mzdu dûlá rozdíl mezi
prací a voln˘m ãasem a do vzdûlávání se pou‰tí pouze v pfiípadû, kdy je pro nûj abso-
lutnû nezbytné. Postoj tûchto lidí k práci je takzvanû instrumentální. Znamená to,
Ïe úãelem práce je vydûlat peníze, které pak budou slouÏit k naplÀování dal‰ích
potfieb. Soukrom˘ podnikatel o práci uvaÏuje jako o svém poslání ãi povinnosti, kte-
rou musí splnit, a jeho pfiístup ke vzdûlávání je stejn˘ jako u ãlovûka, kter˘ pracuje
za mzdu.

13



P. F.ART Studio Brno, Tel./fax: (05) 57 14 42, E-mail: studio@pfart.com0105/2002 P.F.ART - Vnitfiky Publikace NVF A5

str. 14

Tabulka ã. 4: Tfii rÛzné postoje k práci, volnému ãasu a vzdûlávání u vûdcÛ,
pracujících za mzdu a soukrom˘ch podnikatelÛ.

Plant je toho názoru, Ïe v budoucnu bude tfieba podnikav˘ch a na profesní rozvoj
orientovan˘ch lidí. NejniÏ‰í poptávka bude po lidech s instrumentálním pfiístupem
k práci.
Instrumentální postoj k práci spoãívá v tom, Ïe ãlovûk vidí práci jako nástroj k dosa-
Ïení nûãeho jiného a voln˘ ãas jako moÏnost seberealizace. Takov˘ ãlovûk se nechá-
vá zamûstnat za urãit˘m úãelem.
U podnikatelÛ bude hrát dÛleÏitou roli jejich flexibilita – jsou totiÏ schopni pfiizpÛ-
sobit se rÛzn˘m situacím.
Lidé orientovaní na profesní rÛst jsou dÛleÏití, protoÏe pracují s nasazením. Pro svou
práci se dokáÏou vzdát „ãehokoliv“.

Jak ovlivní tyto zmûny ãlovûka? Lidé se znalostmi a schopnostmi získají urãitou míru
svobody. Roz‰ífií se moÏnost vyzkou‰et si bûhem profesního Ïivota rÛzná povolání
a zamûstnání. ZároveÀ bude stále obtíÏnûj‰í plánovat v dlouhodobém horizontu. Budu
si moci koupit dÛm, nové auto, jet na dovolenou nebo do nûãeho investovat?

Otázky, na které dnes existuje jednoduchá odpovûì, budou stále obtíÏnûj‰í: Vím,
kolik budu vydûlávat? Jak mohu rozvíjet své znalosti a dovednosti? Co bude s lid-
mi, ktefií se nepfiizpÛsobí? Podobnû bychom se mohli ptát na celou fiadu vûcí. Tohle
je budoucnost, se kterou se my, kariéroví poradci, musíme vypofiádat. Musíme poãí-
tat s tím, Ïe náplÀ práce pro urãité skupiny pracovních sil se zmûní a vznikne poÏa-
davek na vy‰‰í úroveÀ odborné zpÛsobilosti, zatímco u jin˘ch pracovních úkolÛ bude
potfieba niÏ‰í úrovnû dovedností. Dále lze pfiedpokládat, Ïe se uplatní lidé:
• se sociálními dovednostmi,
• se smyslem pro podnikání,
• s emocionální inteligencí.

Flexibilita a otevfienost vÛãi zmûnám bude vycházet z tûchto vlastností. Pro nás, kari-
érové poradce, budoucnost nenabízí Ïádná jistá pracovní uplatnûní. Jsme schopni
vést lidi k tûmto vyhlídkám?

14

Vûdci
Pracující za mzdu
Podnikatelé

Práce
Osobní rozvoj

Práce

Povinnost/úkol

Voln˘ ãas
Nerozli‰ují

Rozli‰ují

PrizpÛsobují

Vzdûlávání
Osobní rÛst

Instrumentální postoj

Instrumentální postoj
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2. Kariérové poradenství a jeho v˘voj ve spoleãnosti

„Jsme jako porodní báby – na‰ím cílem je pomáhat my‰lenkám na svût tím, Ïe je
vedeme od nevûdomí k vûdomí.“

Sokrates

Základní podmínky, ze kter˘ch aÏ dosud vycházelo kariérové poradenství, se v posled-
ních nûkolika letech zásadnû zmûnily v dÛsledku obrovsk˘ch zmûn v pracovním
Ïivotû i ve vzdûlávacím systému. V‰e je mnohem sloÏitûj‰í a jakákoliv volba ãím dál
obtíÏnûj‰í.

Lidé, ktefií si vybudovali pevné osobní názory a hodnoty, nûkdy obtíÏnû pfiijímají
nové my‰lenky. Chtûjí zÛstat v prostfiedí, které znají a kde cítí jistotu. Samozfiejmû Ïe
jsou schopni zmûny – pfiijmout ji v‰ak pro nû není snadné. Jsou-li konfrontovaní
s rozsáhl˘mi spoleãensk˘mi posuny, které nemohou nijak ovlivnit, nebo se cítí ohroÏe-
ni, je pro nû zmûna názorÛ a hodnot je‰tû obtíÏnûj‰í. Lidé, ktefií pfiijdou o práci, se dostá-
vají do podobn˘ch situací a jsou nuceni celou fiadu vûcí pfiehodnotit. Musejí v zásadû
zmûnit svÛj pohled na Ïivot a na fungování spoleãnosti. Povolání nebo profese, kterou
vykonávali, pfiestala existovat nebo se zcela zmûnila. S podobn˘mi pfiípady jsme se
setkali i v na‰em projektu Praktické kariérové poradenství. Lidé, ktefií si byli jisti
svou budoucností, ktefií vûfiili ve své vzdûlání a profesi, byli nuceni hledat nové cesty.

Mlad˘ muÏ absolvoval kurz dal‰ího odborného vzdûlávání se zamûfiením na che-
mii, která pro nûj byla vysnûn˘m oborem. Jeho cílem bylo pracovat v oblasti ochra-
ny Ïivotního prostfiedí. Souãástí kurzu byla i roãní praxe ve vodní elektrárnû. Po
dokonãení praxe se vrátil do svého bydli‰tû ke své rodinû. V oboru chemie a ochrany
Ïivotního prostfiedí ve svém mûstû nena‰el Ïádné pracovní pfiíleÏitosti. Jako neza-
mûstnan˘ kontaktoval místní úfiad práce s tím, Ïe má zájem dále studovat ekologic-
ké inÏen˘rství, kde jsou poÏadovány základy chemie. Úfiad práce odmítl tuto Ïádost
o pomoc, a tak ze studia nic nebylo. Mlad˘ muÏ byl ochoten vzít „cokoliv“, jen aby
zÛstal ve svém oboru. Ucházel se o rÛzná místa a nakonec dostal práci jako mecha-
nik náhradních souãástek. V tomto zamûstnání zÛstal témûfi ãtrnáct let.
PfiibliÏnû po deseti letech zaãal cítit potfiebu zmûny. Pfiipadalo mu, Ïe se jeho v˘voj
zastavil. Pfiihlásil se ke studiu na KomVux (vzdûlávání dospûl˘ch fiízené místním úfia-
dem) s cílem získat kvalifikaci potfiebnou ke studiu na vysoko‰kolské úrovni. Po
roce studia se pfiihlásil na vysokou ‰kolu na obor „studium lidsk˘ch zdrojÛ a pra-
covního Ïivota“. Tato volba vycházela z jeho ãinnosti v odborech. Po dokonãení ‰ko-
ly se ucházel o rÛzná zamûstnání v „oblasti vzdûlávání“. Po nûkolika rÛzn˘ch pohovo-
rech dostal nabídku pracovat na úfiadu práce.

Tento pfiíbûh potvrzuje, Ïe pokud se ãlovûk aktivnû chopí pfiíleÏitosti, která se naskyt-
ne, má moÏnost vybudovat zcela odli‰nou profesní dráhu.

JestliÏe se zmûnily poÏadavky na jednotlivce z hlediska jejich pracovního uplatnûní,
musí totéÏ platit i pro kariérové poradce. Jak se vyvíjelo kariérové poradenství od
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50. let? Na úvod pfiedkládáme nûkteré teorie populárních v˘zkumn˘ch pracovníkÛ
v oblasti ‰védského kariérového poradenství.

Jeden z teoretikÛ kariérového poradenství Parsons (Zunker, 1997) zastával názor, Ïe
kariérové poradenství tvofií v podstatû tfii úkony: studium daného ãlovûka, vymezení
potenciálních pracovních pfiíleÏitostí a pfiifiazení zvolené moÏnosti k danému ãlovû-
ku. Tato teorie v angliãtinû nazvaná Trait-and-Factor Theory se stala v˘chodiskem
pro celou fiadu kariérov˘ch poradcÛ a ze v‰ech teorií kariérového poradenství pfietrva-
la nejdéle. Jednodu‰e fieãeno, jde o sladûní konkrétních vlastností ãlovûka s poÏadav-
ky konkrétního zamûstnání a následné nalezení vhodného pracovního uplatnûní. V roce
1951 napsal teoretik Ginzberg, Ïe volba povolání pfiedstavuje v˘vojov˘ proces od pfied-
pubertálního období aÏ do vûku pfiibliÏnû dvaceti let (Zunker, 1997). Jiné studie tvr-
dí, Ïe proces volby povolání pokr˘vá celé období vzdûlávání, a dokonce cel˘ pracov-
ní Ïivot. Super v roce 1951 formuloval koncept fází profesního rozvoje: rÛst, hledání,
usazení, udrÏování a ustávání. Základní hnací silou je pro Supera pfiedstava o sobû
samém, která vytváfií kariérov˘ vzorec, jímÏ se ãlovûk fiídí po cel˘ svÛj Ïivot.

Pozdûji (1990) Super své v˘vojové fáze v prÛbûhu Ïivotního cyklu upravil – viz
tabulka ã. 5. PouÏil pojmy „tvofiení“ (hodnocení) a „pfietváfiení“ (pfiehodnocení). Tato
nová formulace objasÀuje Superovy teze, které mohly b˘t v minulosti ‰patnû vyklá-
dány. Jde o to, Ïe vûk a rÛzná pfiechodová období nejsou pevnû urãeny a neobjevu-
jí se ani v pfiesném pofiadí. âlovûk se mÛÏe „pfietvofiit“ v prÛbûhu jedné nebo více
fází. Napfiíklad ãlovûk, kter˘ je svûdkem zániku svého povolání, mÛÏe projít nov˘m
obdobím rÛstu a pfiipravit se na povolání nové.

V tomto pfiípadû tento ãlovûk dosáhl bodu „udrÏování“, ale pfietváfií se prostfiednic-
tvím „hledání“, kdyÏ hledá jiné, nové pracovní uplatnûní (Zunker 1997).

Tabulka ã. 5: „Tvofiení“ a „pfietváfiení“ v˘vojov˘ch fází v prÛbûhu Ïivotního cyklu

16

Fáze Ïivota/
profesního
v˘voje
Ustávání

UdrÏování

Usazení

Hledání

RÛst

Mladistv˘ vûk
14–25
14–25
Vûnování ménû
ãasu koníãkÛm

Potvrzení souãasné
volby povolání

Nástup do
zamûstnání ve
zvoleném oboru

Zji‰Èování informací
o rÛzn˘ch
moÏnostech

Rozvíjení
realistického obrazu
o sobû samém

NiÏ‰í stfiední vûk
25–45
14–25
Omezování úãasti
na sportovních
aktivitách

Zaji‰Èování pozice
v zamûstnání

„Zabydlení“
se ve stálém
zamûstnání

Hledání moÏnosti
vykonávat vysnûné
povolání

Snaha o roz‰ífiení
ãinnosti i mimo
zamûstnání

Vy‰‰í stfiední vûk
45–65
14–25
Zamûfiení se na
podstatné ãinnosti

Vzdorování
konkurenci

Rozvíjení nov˘ch
dovedností

Vymezování nov˘ch
problémÛ, na kter˘ch
je tfieba pracovat

Pfiijetí vlastních
omezení

Stáfií
65–?
14–25
SniÏování poãtu
pracovních hodin

Vûnování se tomu,
co ãlovûka stále
baví

Vûnování se tomu,
co ãlovûk vÏdycky
chtûl dûlat

Hledání vhodného
místa, kde by ãlovûk
strávil dÛchod

Rozvíjení rolí,
které nejsou spojeny
se zamûstnáním
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Rozvoj profesní dráhy podle Ginzberga a Supera prostupuje cel˘m Ïivotem ãlovûka.
Znamená to, Ïe kariérové poradenství se dot˘ká celé fiady jeho aspektÛ – politick˘ch,
ekonomick˘ch, vzdûlávacích, filozofick˘ch a sociálních zmûn. Urãujícím fakto-
rem je právo ãlovûka na rozvíjení sebe sama a právo na zmûnu.
Profesní rozvoj definuje Americká poradenská asociace jako:
„Celkové nastavení psychologick˘ch, sociologick˘ch, vzdûlávacích, fyzick˘ch, ekono-
mick˘ch a náhodn˘ch faktorÛ, které spoleãnû pÛsobí a ovlivÀují charakter a v˘znam
práce v prÛbûhu celého Ïivota kaÏdého jednotlivce.“ (Zunker, 1997)
Tato definice roz‰ifiuje pohled na smysl kariérového poradenství.
Ve ·védsku se uplatÀuje je‰tû jin˘ pohled, kter˘ vystihuje celá fiada slov jako povo-
lání, zamûstnání a práce. Tato slova vyjadfiují, co lidé od kariérového poradenství
oãekávají. Práce kariérového poradce zahrnuje rÛzné aspekty a formy poradenství,
které jsou potfiebné v procesu profesního rozvoje v prÛbûhu celého Ïivota ãlovûka.

V knize Arbetsmarknadspolitik i förändring 1994 (Zmûna politiky trhu práce) zahr-
nuje kariérové poradenství následující ãinnosti:
• budování na urãit˘ch základech (napfi. vzdûlávání, odborná pfiíprava),
• urãování cesty vhodn˘m vedením,
• poskytování podpory, rÛzné formy dotací pro zamûstnavatele.

Kariérové poradenství je proces, ve kterém ãlovûk vytváfií vazby a rovnováhu mezi
sebou a trhem práce.

Poradenství bude mít stále vût‰í v˘znam pfii fie‰ení Ïivotních situací mnoha lidí. Karié-
rové poradenství je povoláním budoucnosti a jako takové bude vyÏadovat rozsáhlé
dovednosti a znalosti. Dosavadní v˘voj v poradenství do znaãné míry zpÛsobily spo-
leãenské zmûny a z nich vypl˘vající nové potfieby. Budoucnost nepochybnû pfiinese
dal‰í zmûny a v˘zvy, které dnes není moÏné zcela pfiedvídat.

Poradenství – „nev˘stiÏn˘“ pojem?
Co vlastnû termín poradenství znamená? Co si na‰i nezamûstnaní pod tímto pojmem
vybavují?
Má slovo poradenství nûco spoleãného se sluÏbou, kterou oãekávají? Odpovûì zní
nikoliv. V resortu Správy trhu práce (AMV) se v souvislosti s poradenstvím pouÏí-
vají termíny profesní poradenství a pracovní podpora. V 80. letech byly tyto termí-
ny spojeny a vznikl pojem poradenství pro volbu povolání. Podle ‰védského Aka-
demického slovníku vydaného v roce 1995 je termín poradenství definován jako
„ukazování cesty“ nebo „vedení“. Z této definice vypl˘vá riziko, Ïe nezamûstnaní
budou oãekávat, Ïe kariéroví poradci pfievezmou odpovûdnost za jejich Ïivoty a v‰e
za nû zafiídí. DÛleÏité ov‰em je, aby se uchazeãi o zamûstnání nauãili nést odpo-
vûdnost sami za sebe, za svÛj rozvoj a nauãili se fiídit svou vlastní budoucnost. Jest-
liÏe vnûj‰í situace pfiestává poskytovat jistotu, je potfieba posílit jistotu vnitfiní.
MoÏná nastal ãas, kdy je tfieba zmûnit pojem poradenství pro volbu povolání. Je
tfieba najít slovo, které definuje sluÏbu, kterou mohou nezamûstnaní oãekávat od úfia-
dÛ práce a Ústavu pro trh práce (AMI).
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Jako pracovní název projektu jsme zvolili termín Praktické kariérové poradenství.
Byli jsme toho názoru, Ïe jde o vhodn˘ termín, kter˘ vyznívá pozitivnû. Volbu povolá-
ní, vzdûlávání a Ïivotního stylu urãuje zpÛsob, jak˘m ãlovûk obecnû pfiistupuje k Ïivo-
tu. Kariérové poradenství lze v na‰em kontextu definovat takto: „Kariérové poraden-
ství je v˘vojov˘ model zamûfien˘ na rozvoj ãlovûka na základû jeho zdrojÛ a moÏností,
kter˘ souãasnû podnûcuje ãlovûka k tomu, aby pfievzal odpovûdnost za svÛj vlastní
Ïivot. Kariérové poradenství se soustfiedí na motivaci ãlovûka, jeho obraz o sobû sa-
mém, Ïivotní hodnoty, budoucí perspektivy a rozvíjení kontaktÛ s ostatními lidmi.“
Kariérové poradenství probíhá ve skupinách v prostfiedí, které se vyznaãuje klid-
nou atmosférou, tvÛrãí ãinností a vzájemn˘m dialogem mezi úãastníky projektu
a jeho vedoucími (vedoucími procesu).

Zunker ve své knize Kariérové poradenství (1997) pouÏívá následující termíny: karié-
rové plánování, poradenství pro volbu povolání, plánování povolání, odborné pora-
denství, odborné plánování, poradenství pro zmûny povolání, kariérové Ïivotní plá-
nování v celoÏivotním pohledu a profesní rozvoj. Slovo „kariéra“ má ve ·védsku
negativní vyznûní, protoÏe je spojováno s úspûchem, „dûláním kariéry“ a ‰plháním
po spoleãenském Ïebfiíãku. Je moÏné definovat pojem poradenství lépe? Vezme-
me-li v úvahu v‰echny zmûny ve spoleãnosti, je moÏná ãas zamyslet se nad tím, co
zahrnuje poradenství dnes a jaké jsou na‰e vize do budoucna. Byl by snad vhod-
nûj‰í napfiíklad termín kariérové Ïivotní plánování? Tento pojem zahrnuje pracovní
Ïivot i Ïivot obecnû.

Námûty k diskuzi
1. Jak˘ termín by mohl nahradit slovo poradenství?
2. Co si spojujete s pojmem kariérové poradenství?

Nûkteré teorie
Ginzberg, Ginsburg, Axelrad a Herma (1951), Roe (1956) a Super (1957) publiko-
vali v 50. letech teorie kariérového rozvoje a profesní volby, které se staly mezní-
kem v rozvoji kariérového poradenství. (Zunker, 1997)

V‰e zaãalo jednoduch˘mi diagnostick˘mi testy, ze kter˘ch postupnû vznikaly peda-
gogické nástroje. Postupnû rostl zájem o to, jak poradenství probíhá v praxi, a o mate-
riál, kter˘ byl pfii poradensk˘ch aktivitách pouÏíván. My‰lenky zmínûn˘ch teoreti-
kÛ vyústily v celou fiadu v˘zkumn˘ch projektÛ a novû zpracované metody byly
uplatÀovány pfii poradensk˘ch projektech.
Teoretick˘ pohled na kariérov˘ rozvoj do znaãné míry pfiispûl k rozvoji programÛ
kariérového poradenství. Pomohl totiÏ rozli‰it rÛzné v˘vojové etapy a zároveÀ úko-
ly spojené s pfiechodem z jedné fáze v˘voje do druhé. Byly definovány typy osob-
nosti, odpovídající pracovní prostfiedí a techniky rozhodování. Teorie dále pomáhaly
mírnit dÛsledky stereotypního rozdûlování rolí podle pohlaví a mimo jiné se sou-
stfiedily na kariérov˘ rozvoj Ïen, etnick˘ch men‰in a jin˘ch skupin. Byly i jasnû
vymezeny aspekty teorie sociálního uãení a jejího vztahu ke kariérovému rozvoji.
(Zunker, 1997)

18



P. F.ART Studio Brno, Tel./fax: (05) 57 14 42, E-mail: studio@pfart.com0105/2002 P.F.ART - Vnitfiky Publikace NVF A5

str. 19

V posledních letech se zábûr kariérového poradenství roz‰ifiuje. Souãasné tendence
smûfiují k vût‰ímu dÛrazu na humanistické a existenciální aspekty. O tomto v˘voji
svûdãí napfiíklad i pouÏívání termínÛ kariérové Ïivotní poradenství a holistick˘ pohled.
Pro nás, kariérové poradce, z toho plyne, Ïe se musíme více zamûfiovat na celého
ãlovûka. (Zunker, 1997, Tidstecken, 1997)

Humanistick˘ pfiístup, jehoÏ smyslem je roz‰ifiovat vlastní vûdomí ãlovûka v Ïivo-
tû, dává vût‰í v˘znam v‰em aspektÛm Ïivotního stylu. Filozofické zdÛvodnûní exi-
stenciálního pfiístupu je zaloÏeno na zdÛraznûní v˘znamu jednotlivce ve spoleã-
nosti. V podstatû lze fiíci, Ïe ãím více si ãlovûk uvûdomuje svÛj potenciál a zku‰enosti,
tím pravdûpodobnûji se prosadí a najde svÛj smûr. (Zunker, 1997, Tidstecken, 1997)

Souãasní nezamûstnaní se mohou seznámit s nov˘mi technologiemi, které v dobû,
kdy byli ve ‰kole, neexistovaly – napfi. poãítaãe nebo automatizované procesy vyÏa-
dující vy‰‰í úroveÀ znalostí a dovedností. Na trhu práce v poslední dobû znaãnû
klesá poãet pracovních míst, které vyÏadují pouze jednoduché pracovní úkony.

Jedním z dÛsledkÛ tûchto technologick˘ch zmûn je skuteãnost, Ïe se odborná pfiíprava
dnes zamûfiuje na technick˘ pfiístup namísto v‰eobecnû vzdûlávacího aspektu.

Zv˘‰ené snahy o propojení akademického a odborného vzdûlávání jsou dÛsledkem
diskuzí o tom, Ïe studenti odborn˘ch programÛ by se mûli více vûnovat v‰eobecnû
vzdûlávacím pfiedmûtÛm. Pfiípravné kurzy (základní odborné a technické kurzy) na
KomVux jsou zpracovány tak, aby splÀovaly poÏadavky pro pfiijetí na vysoké ‰ko-
ly a univerzity. Absolventi tûchto programÛ mohou získat práci i v rÛzn˘ch tech-
nick˘ch a vûdeck˘ch institucích.

Je tedy dÛleÏité nahlíÏet na poradenství z pohledu v˘voje – lépe pak mÛÏeme pod-
porovat daného ãlovûka ve spoleãnosti, která se rychle mûní.

Holistick˘ pfiístup v kariérovém poradenství
Prosazujeme-li celkov˘ pohled na ãlovûka, je nutné nejprve uplatnit celkov˘ pohled
na Ïivot. âlovûk musí znát sám sebe i svût, kter˘ jej obklopuje. Tím je urãena úloha
ãlovûka ve spoleãnosti, která zase urãuje pfiístup k pracovní dráze, vzdûlávání, rodinû,
pfiátelÛm, zájmÛm a cílÛm, které si ãlovûk stanoví.
ZpÛsob, jak˘m pohlíÏíme na Ïivot, urãuje na‰e osobní historie. V rozhodnutí, která
ãiní uchazeãi o zamûstnání, se odráÏí jejich minulost, pfiítomnost a budoucnost. Jest-
liÏe rozumíme své minulosti, rozumíme i pfiítomnosti a snáze nacházíme sílu ãelit bu-
doucnosti. âlovûk, kter˘m jsem dnes, se vyvinul z ãlovûka, kter˘m jsem byl vãera,
a ãlovûk, kter˘m jsem dnes, vytvofií základ ãlovûka, kter˘m budu zítra. I v tomto pfií-
padû se díváme na ãlovûka v jeho celistvosti.

Anal˘za typu osobnosti spoãívá v urãení toho, kdo jsem, jaké mám potfieby, pocity
a jaká rozhodnutí mne dovedla do situace, ve které se nacházím. Tento proces zahr-
nuje lep‰í porozumûní sobû samému a získání jasnûj‰í pfiedstavy o tom, kdo vlastnû
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jsem. JestliÏe se mi tento úkol podafií, jsem pfiipraven ãelit budoucnosti s tím, Ïe se
lépe orientuji sám v sobû. Mohu se zbavovat star˘ch návykÛ, formovat nové my‰len-
ky a vzory chování tak, abych vyhovûl poÏadavkÛm souãasnosti. Tyto poÏadavky
ãasto nutí ãlovûka mûnit nûkolikrát za Ïivot své povolání a vyrovnávat se se zmûna-
mi obecnû. JestliÏe vím, kdo jsem, mohu zhodnotit dûní a získat odvahu pou‰tût se
do nov˘ch situací.
Proto je holistick˘ pohled v kariérovém poradenství tak dÛleÏit˘. Nové úhly pohle-
du sk˘tají nové moÏnosti. Proã? Odpovûì je jednoduchá: jestliÏe ãlovûk rozumí sám
sobû, dokáÏe pfiesnû sledovat proces zmûn, kter˘mi pro‰el. Rozumí svému vlastní-
mu v˘voji. Vidí rozhodnutí, která byla urãit˘m zpÛsobem zásadní, vidí i rozhodnu-
tí bolestná. âlovûk si uvûdomí, Ïe se pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech podílel na formování
svého osudu. S vûdomím této moÏnosti není zmûna zdrojem napûtí a obav, ale je pfii-
jímána jako souãást Ïivota. Stane se stejnû pfiirozen˘m jevem, jako je stfiídání roã-
ních období. âlovûk vidí svou existenci jako celek vãetnû toho, Ïe hraje svou úlohu
v ‰ir‰ím kontextu, ve kterém probíhá nepfietrÏit˘ v˘voj.

Právû z tohoto dÛvodu se distancujeme od rozdûlování lidí do kategorií tak, jak je
bûÏné v tradiãním poradenství. JestliÏe rozparcelujeme sami sebe a ostatní na malé
kousky a pak tyto ãásteãky znovu sloÏíme, nikdy nevznikne celek. V prÛbûhu této
práce se totiÏ nûco vytratí. Celek spoãívá ve zji‰Èování toho, kdo jsem a co chci.
Tím nacházím podnûty a zájem podnikat v Ïivotû nové kroky.

Jako kariéroví poradci v‰ak neuplatÀujeme pouze individuální pfiístup. V rámci Sprá-
vy trhu práce musíme skloubit tfii rÛzné pfiístupy:
1. Sociální pfiístup: obsazujeme volná pracovní místa, poskytujeme poradenské

sluÏby, stimulujeme poptávku a snaÏíme se bránit vyãleÀování z trhu práce.
2. Individuální pfiístup: nezamûstnaní uvádûjí své potfieby a pfiání spolu se sv˘mi

preferencemi.
3. Zamûstnavatelsk˘ pfiístup: zamûstnavatelé kladou na uchazeãe o zamûstnání

stále vy‰‰í poÏadavky.

Uvedené pfiístupy jsou nûkdy protichÛdné. Je nutné najít rovnováhu mezi pohledy
ze strany zamûstnavatele, nezamûstnaného a poradce. NemÛÏeme napfiíklad zmû-
nit osobnost ãlovûka tak, aby si zvolil vzdûlávací program v oboru, kde je potfieba
pracovní síly – napfi. v uãitelství nebo informaãní technologii. Na‰í povinností v‰ak
je sdûlovat informace o potfiebách a poÏadavcích trhu práce. Je pak na kaÏdém ãlo-
vûku, aby se rozhodl. Nesmíme zapomínat na etiku kariérového poradenství, která
je zaloÏena na úctû k jedineãn˘m vlastnostem kaÏdého ãlovûka, na rovnosti mezi lid-
mi, na v˘bûru smysluplné vzdûlávací cesty a práce v souladu s hodnotami kaÏdého
ãlovûka a na prosazování práva jednotlivce na osobní integritu.
Poradcem je pro nás ten, kdo vede, radí, pomáhá a podporuje urãité procesy. Musí
podnûcovat, motivovat a inspirovat nezamûstnané, aby pfiijali odpovûdnost za své
Ïivoty a nenechali jiné, aby se o nû starali. Musíme radit a uãit na‰e nezamûstnané,
jak˘m zpÛsobem mají definovat své vlastní potfieby, odkr˘vat vlastní zdroje a zaãle-
Àovat tyto faktory do sv˘ch ÏivotÛ. Musíme nezamûstnan˘m pomáhat, aby získali
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hlub‰í pohled na Ïivot, uãit je vidût Ïivot v jeho celistvosti. Je to záleÏitost dlouho-
dobého plánování.

Jedna z nov˘ch úloh kariérového poradce spoãívá v tom, Ïe musí zaãlenit poraden-
ství do celoÏivotního plánování pfiíslu‰ného jedince.
Jde o proces v˘voje, kam spadají potfieby vzniklé v rÛzn˘ch oblastech Ïivota, jako
je práce, rodina a voln˘ ãas. Novou souãástí odbornosti poradce je proto nahlíÏet
na poradenství jako na plánování Ïivota obecnû. Profesní poradenství je tedy sou-
ãástí Ïivotního plánování.

Zunker pojednává o mûnící se úloze poradce ve své knize Kariérové poradenství.
PouÏívá termín kariérové Ïivotní plánování. Uvádí, Ïe cílem kariérového Ïivotního
plánování je nauãit se definovat vlastní dovednosti a plánovat, jak pokraãovat v jejich
zdokonalování prostfiednictvím programÛ celoÏivotního vzdûlávání. Uãíme se vytvá-
fiet pfiíleÏitosti a alternativy a efektivnû rozhodovat, kterou z nich zvolit. Uãíme se
definovat osobní potfieby a potfieby na‰ich nejbliÏ‰ích spoleãníkÛ. Uãíme se tyto
potfieby zaãleÀovat do vlastních Ïivotních plánÛ. Uãíme se dûlat plány, které mÛÏe-
me mûnit a upravovat podle toho, jak se mûníme my sami nebo jaké zmûny si vyÏá-
dají okolnosti. Na‰e plány tak musejí b˘t flexibilní a musejí obsahovat reálné moÏ-
nosti, ze kter˘ch se mohou odvíjet efektivní rozhodnutí smûfiující k plnûj‰ímu
a spokojenûj‰ímu Ïivotu.

Shrneme-li pfiedchozí úvahy, na‰í úlohou coby kariérov˘ch poradcÛ je pomoci „otev-
fiít dvefie“. Je v‰ak na pfiíslu‰ném ãlovûku, aby do nich vstoupil. JestliÏe dokáÏeme
uplatnit základní pozitivní pfiístup, pomÛÏeme tím nezamûstnanému lépe chápat, jak˘
vliv mají rÛzné faktory na jeho profesní rozhodování. Znamená to, Ïe umoÏníme ãlo-
vûku lépe vidût vlastní omezení a moÏnosti.
Uvûdomûní si sebe sama pomÛÏe nezamûstnanému pfievzít kontrolu nad vlastním
Ïivotem. Jedna z vûcí, kter˘m rozumíme, je ná‰ vlastní v˘voj. MÛÏeme se na nûj podí-
vat z rÛzn˘ch úhlÛ. MÛÏeme si napfiíklad uvûdomit, zda jsme se zmûnili, ãi nikoliv.

Jakmile si ãlovûk uvûdomí, Ïe zmûna je celoÏivotní proces, k nov˘m poÏadavkÛm
a okolnostem bude pfiistupovat s nadûjí. Lidé jsou nesmírnû tvární, aktivnû se podí-
lejí na svém v˘voji a ovlivÀuje je prostfiedí, ve kterém se pohybují. S vûdomím této
skuteãnosti je ãlovûk schopen vidût své moÏnosti a fiídit svá budoucí rozhodnutí.
JestliÏe jsme pfiesvûdãeni, Ïe se jako lidé nevyvíjíme, tváfií v tváfi pfiekáÏkám ztrá-
címe nadûji a jsme pasivní. Zunker (1997) popisuje v˘voj ãlovûka takto:

Po celou dobu svého Ïivota jsme plnohodnotné osobnosti. V prÛbûhu Ïivota se prolí-
ná v˘voj fyzick˘, kognitivní, osobnostní a sociální. V˘voj kaÏdého jednotlivce je
jedineãn˘ a vykazuje logickou návaznost.

V̆ voj se ubírá více smûry. V Ïivotû ãlovûka dochází k v˘znamn˘m v˘vojov˘m zmû-
nám, které jsou v‰ak vnímány z hlediska zisku a ztráty, a nikoliv z hlediska staré kon-
cepce postupného v˘voje zaloÏeného na rÛstu a zdokonalování do dospûlosti, stabilitû
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ve stfiedním vûku a úpadku ve stáfií. Tam, kde je v tomto v˘vojovém rámci zisk, tam
je i ztráta. Napfiíklad ãas, kter˘ ãlovûk vûnuje tomu, aby se stal odborníkem v urãi-
tém oboru, znamená ztrátu pfiíleÏitosti získat odbornou zpÛsobilost v jin˘ch oborech.

Ve v˘voji existuje návaznost i nesouvislost. Pfiedpovídat charakter dospûlého na zákla-
dû znalosti charakteru dítûte je velice riskantní. V̆ voj mÛÏe vykazovat návaznost od
raného dûtství, mÛÏe v‰ak b˘t pfieru‰en rÛzn˘mi událostmi, jako je napfiíklad zneu-
Ïívání ãi zanedbávání ze strany rodiãÛ nebo podfiadné vzdûlání.

V˘voj ãlovûka je znaãnû plastick˘. Lidé jsou schopni se pfiizpÛsobovat v prÛbûhu
celého svého Ïivota. Potenciálnû ‰kodlivé zku‰enosti z raného vûku nemusejí mít
na v˘voj ãlovûka trval˘ vliv.

Pfii v˘voji ãlovûka vzájemnû pÛsobí pfiíroda a v˘chova. Ve v˘voji ãlovûka existují
rÛzné pfiíãinné síly a v procesu zmûn se projevuje souãasnû pfiíroda i v˘chova. V urãi-
t˘ch aspektech v˘voje ãlovûka mÛÏe b˘t jeden faktor silnûj‰í neÏ druh˘, obvykle
v‰ak stále pÛsobí oba.

Jsme jedineãné osobnosti a s vûkem se tato jedineãnost je‰tû více prohlubuje. Sdílí-
me s ostatními rÛzné zku‰enosti, jsme v‰ak jedineãní a vytváfiíme si svou vlastní his-
torii Ïivotních zku‰eností.

Vyvíjíme se v kulturním a historickém kontextu. Je nutno si uvûdomit, Ïe v˘voj ãlo-
vûka se odehrává v rÛzn˘ch kulturách, spoleãensk˘ch tfiídách a rasov˘ch ãi etnic-
k˘ch skupinách.

Ve svém vlastním v˘voji jsme aktivní. Vytváfiíme své vlastní prostfiedí a ovlivÀuje-
me ty, ktefií jsou kolem nás. Mezi v‰emi aktéry v‰ak pÛsobí reciproãní vlivy.

Na v˘voj je nejlépe pohlíÏet jako na celoÏivotní proces. Vazby mezi v˘vojem v raném
a star‰ím vûku jsou dÛleÏit˘m pfiedmûtem zkoumání. Je v‰ak dÛleÏité sledovat jed-
nání ãlovûka v kaÏdé Ïivotní fázi, protoÏe v˘voj je proces. JestliÏe si uvûdomíme,
odkud jsme vy‰li, a víme, kam smûfiujeme, jsme na cestû k pochopení v‰ech souvi-
sejících procesÛ.

Na v˘voj je nejlépe pohlíÏet z rÛzn˘ch úhlÛ. K porozumûní lidskému v˘voji pfiispûla
celá fiada oborÛ. Proto musíme vést v patrnosti, Ïe pfii anal˘ze v˘voje ãlovûka se
uplatÀuje velké mnoÏství nejrÛznûj‰ích teorií.

V‰echny v˘‰e uvedené teze lze vyuÏít v poradenství. Vytváfiejí základnu, na které
mÛÏeme stavût ná‰ postoj k nezamûstnan˘m a ze kter˘ch také vypl˘vá základní infor-
mace, kterou jim sdûlujeme: zmûna a v˘voj jsou celoÏivotní procesy. Îivot se nikdy
nezastaví. JestliÏe pfiijmeme tuto my‰lenku, zmen‰í se na‰e obavy ze zmûny. Zmû-
nu budeme vidût jako pfiíleÏitost k nalezení jedineãné a osobní v˘vojové cesty.
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Námûty k diskuzi
1. Jaká je úloha kariérového poradce?
2. Co si pfiedstavujete pod pojmem holistick˘ pfiístup?
3. Jak˘ je ná‰ pfiístup k nezamûstnan˘m?
4. NahlíÏíme na lidi jako na subjekty, nebo objekty?

âlovûk, volba kariéry a poradenství
Do jaké míry jsou nezamûstnaní ve svém rozhodování svobodní? CoÏpak není prav-
da, Ïe lidské moÏnosti jsou omezené? Dlouhodobû nezamûstnaní lidé a lidé s nízkou
úrovní dosaÏeného vzdûlání mají omezené moÏnosti. Jsou to lidé a musíme je vidût
v jejich celistvosti.
Jednou z moÏností, jak roz‰ífiit ‰kálu potenciálních zamûstnání, a tudíÏ posílit svobo-
du, je vzdûlávání a odborná pfiíprava. Vy‰‰í vzdûlání znamená vût‰í osobní zdroje
a vûdomosti, a tudíÏ ‰ir‰í moÏnost volby. Pokud má poradce úspû‰nû pomoci urãité-
mu ãlovûku, musí zcela jednoznaãnû vûfiit v jeho schopnost uãit se a rÛst.

Dal‰ím zpÛsobem, jak zajistit svobodu a spolupráci, je v dostateãném pfiedstihu iden-
tifikovat ty, ktefií jsou ohroÏeni vyãlenûním ze systému.
Jak ale tyto rizikové skupiny najdeme?
Jednou z moÏností je zamûfiit se na vzdûlání. Je zfiejmé, Ïe ti, jejichÏ dosaÏené vzdûlá-
ní je na nízké úrovni, mají nebo budou mít v budoucnu na trhu práce problémy. Navíc
existují problémy, které mají vazbu na pohlaví a etnickou pfiíslu‰nost.

Spektrum voliteln˘ch alternativ mÛÏeme roz‰ífiit i tak, Ïe budeme vycházet z pevné-
ho pfiesvûdãení, Ïe lidé chtûjí nûãím b˘t nebo nûco dûlat. Zde se vracíme k pojmu „mo-
tivace“. Nezamûstnané podporujeme tím, Ïe se snaÏíme pÛsobit na jejich motivaci.
Pfii rozhodování o dal‰í profesní dráze urãitého ãlovûka mÛÏeme vyuÏít i jeho oko-
lí. Rozhodování je obvykle snaz‰í, jestliÏe se ãlovûku dostává podpory a názorÛ pfiá-
tel, pfiíbuzn˘ch a blízk˘ch kolegÛ. Tato skuteãnost hovofií ve prospûch skupino-
v˘ch metod. Lidé usilují o to, ãemu vûfií, a jejich osobnost se odráÏí v oãích lidí, se
kter˘mi se setkávají.

PfiíleÏitostí a moÏností, jak podpofiit volbu profesní dráhy urãitého ãlovûka, je tedy
celá fiada.

Námûty k diskuzi
1. Na jak˘ch pfiístupech, modelech, teoriích a souvislostech je zaloÏeno kariérové

poradenství?
2. V jak˘ch podmínkách se vyvíjely teorie profesní volby?
3. Jaké jsou rozdíly mezi tûmito podmínkami a podmínkami souãasn˘mi?
4. Existuje v souãasné dobû potfieba poradenství v souvislosti s profesní volbou?

(Zamûfite se na mladistvé v poãáteãním vzdûlávání i na nezamûstnané, ktefií
musejí zmûnit obor.)

5. Lze formulovat nové teoretické základy pro poradenství?
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MoÏnosti a budoucnost poradenství v rámci Správy trhu práce (AMV)
Zmûny ve spoleãnosti vedly ke vzniku nov˘ch v˘chodisek pro kariérové poraden-
ství. Jako pfiíklad lze uvést informaãní technologie, samoobsluÏná zafiízení, multikul-
turní spoleãnost a globalizaci.

Dfiíve byl trh práce stabilnûj‰í a míra zamûstnanosti vysoká. Uchazeã o zamûstnání
mûl moÏnost rychle se pfiizpÛsobit existujícímu trhu práce v pomûrnû krátkém ãaso-
vém úseku. Bûhem období nezamûstnanosti, které bylo souãasnû obdobím adapta-
ce, se nezamûstnanému dostalo pomoci v podobû krátk˘ch kurzÛ v rámci rÛzn˘ch
programÛ pfiípravy na povolání. Po jejich absolvování byl tento ãlovûk schopen zno-
vu zaujmout svou pozici na trhu práce.

Novou tendencí je skuteãnost, Ïe spoleãensk˘ v˘voj vede ke vzniku nov˘ch potfieb.
Otázkou je, jak se orientovat v záplavû nejrÛznûj‰ích pfiíleÏitostí. Tato tendence se
pfiirozenû odráÏí i v kariérovém poradenství. Bez ohledu na to, do jaké míry vyvi-
neme systém samoobsluÏného vyhledávání informací a informaãních technologií,
kdy nezamûstnan˘ komunikuje s poãítaãem, lidé budou vÏdy cítit potfiebu hovofiit
o sv˘ch problémech s Ïiv˘m ãlovûkem, kter˘ má zároveÀ poÏadovanou odbornost.

Nask˘tá se otázka: Jak˘m zpÛsobem bude v budoucnosti poskytováno kariérové
poradenství?
Raberg (1998) rozdûluje kariérové poradenství do tfií oblastí:
1. Poradenství vefiejnosti, tradiãní poradenství, které poskytují profesní poradci.
2. Neformální poradenství, které poskytují poradci bez odborné zpÛsobilosti

v rámci rÛzn˘ch sociálních programÛ, programÛ rekvalifikace a trhu práce.
3. Komerãní poradenství v podnicích a poradenství poskytované soukrom˘mi

subjekty.

Raberg (1998) dále popisuje tfii moÏné alternativy v˘voje poradenství:
1. Limitaãní proces stabilizuje poradenskou profesi napfiíklad prostfiednictvím

poÏadavkÛ na autorizaci a kvalifikaci poradcÛ.
2. Multiplikaãní proces, kdy poradenské sluÏby mohou vedle autorizovan˘ch

poradcÛ poskytovat i dal‰í subjekty.
3. Tradiãní proces zachovává organizaãní model, kter˘ platí v souãasné dobû.

Vezmeme-li v úvahu otázku odbornosti a pfieÏití, jsme pfiesvûdãeni, Ïe nejlep‰í alter-
nativou je proces limitaãní. Není moÏné slevit z poÏadavkÛ na odborné znalosti
a dovednosti. My, ktefií pracujeme v rámci Správy trhu práce, bychom mûli b˘t pfied-
ními a nejzpÛsobilej‰ími pfiedstaviteli poradenství s vazbou na trh práce.
Nezamûstnaní k nám tak budou pfiicházet dobrovolnû, protoÏe pro nû budeme záru-
kou nejvy‰‰í kvality v oboru. V rámci Správy trhu práce budeme v oblasti kariéro-
vého poradenství prosazovat i aplikovan˘ v˘zkum.
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Kvalifikovan˘ t˘m poradcÛ bude schopen náleÏitû posuzovat a uplatÀovat rÛzné
dostupné teorie a metody. PoÏadavek vysoko‰kolského vzdûlání bude znamenat, Ïe
poradci budou mít základní znalosti psychologie, sociologie apod. Zamûstnavatelé
budou moci poÏadovat vût‰í úroveÀ profesní zpÛsobilosti neÏ dnes. UdrÏování a dal-
‰í v˘voj odbornosti budou moÏné prostfiednictvím základního a doplÀujícího vzdû-
lávání.

Správa trhu práce zamûstnává kvalifikované poradce. Jednotliví pracovníci mají
nezbytné zdroje ve formû vûdomostí a zku‰eností. Díky podpofie poradensk˘ch doved-
ností se bude poradenství rozvíjet ruku v ruce s v˘vojem spoleãnosti.

Námûty k diskuzi
1. Jak˘ bychom podle va‰eho názoru mûli zvolit proces?
2. Jaké otázky bude muset poradce fie‰it ve 21. století?
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3. Popis modelu Praktické kariérové poradenství

V˘chodiska
Na základû modelu kariérového poradenství, kter˘ zpracovali Bengts a Finsén (1994)
a kter˘ tvofií obraz ãlovûka o sobû samém, budoucí perspektivy a Ïivotní hodnoty,
jsme vytvofiili novou pracovní metodiku, kterou jsme nazvali Praktické kariérové
poradenství. K v˘‰e uveden˘m faktorÛm jsme pfiidali dal‰í dva, a to motivace a pro-
fesní a spoleãenské kontakty. Podle na‰eho názoru je motivace základní v˘chodisko
pro práci s ostatními faktory. Dále jsme pfiesvûdãeni, Ïe roz‰ifiováním a oÏivováním
sítû spoleãensk˘ch kontaktÛ se zvy‰uje pravdûpodobnost návratu na trh práce.

V na‰em modelu jsme se pokusili propojit v‰ech pût faktorÛ tak, aby tvofiily jeden
celek. Domnívám se, Ïe mezi jednotliv˘mi faktory existuje vzájemná závislost.
V‰echny uvedené faktory se v‰ak v prÛbûhu doby mohou mûnit, a tak ãlovûka rÛz-
nû ovlivÀovat.

Obraz o sobû samém (vlastní „já“)
Podstatou vytváfiení obrazu o sobû samém je anal˘za vlastní osobnosti. MÛÏeme zaãít
otázkami: Kdo jsem? Jaké mám zájmy? Jaké jsou mé hodnoty, silné a slabé stránky?
Jaké mám nadání? V ãem jsem dobr˘? Co mû baví?

Îivotní hodnoty
Pfii zkoumání vlastních Ïivotních hodnot je dÛleÏité odpovûdût na otázky typu: Co
bych chtûl udûlat se sv˘m Ïivotem? Co je pro mû v Ïivotû dÛleÏité? Co pro mû zna-
mená „kvalita Ïivota“? V co vûfiím a co chci se sv˘m Ïivotem udûlat? UÏ jsme se
zmínili o tom, Ïe Ïivotní hodnoty jsou u kaÏdého ãlovûka jiné a Ïe jsou svázány s jeho
v˘vojem, a tudíÏ se v rÛzn˘ch obdobích li‰í.

Budoucí perspektivy
Zde hovofiíme o vizích. Co bych chtûl dûlat? Jaké jsou mé Ïivotní cíle? Nikdo nemá
svou budoucnost pfiedem urãenu. Budoucnost je nûco, co si ãlovûk musí sám vytvo-
fiit. První krok k vytvofiení budoucnosti je stanovení cílÛ.

Motivace
Pod pojmem motivace máme na mysli vnitfiní síly ãlovûka, síly, které vedou k ãinÛm.
Motivace je spojena i s vymezováním potfieb, tuÏeb, pfiání a s odhodláním. JestliÏe
ãlovûk nemá motivaci a my neznáme jeho potfieby, nemÛÏeme v kariérovém pora-
denství uspût.

Kontakty
SíÈ kontaktÛ musí b˘t viditelná a je nutno ji udrÏovat. Rozvoj sítû spoãívá v navazo-
vání smyslupln˘ch vztahÛ s ostatními lidmi, a to jak v soukromém, tak i pracovním
Ïivotû. Rozvíjení tûchto kontaktÛ nelze podceÀovat, protoÏe právû vztahy s ostatní-
mi lidmi znamenají kontakt s trhem práce (viz obrázek ã. 2).

26



P. F.ART Studio Brno, Tel./fax: (05) 57 14 42, E-mail: studio@pfart.com0105/2002 P.F.ART - Vnitfiky Publikace NVF A5

str. 27

Poznámka k uveden˘m pûti faktorÛm
Prostfiednictvím práce s v˘‰e uveden˘mi pûti faktory mÛÏe ãlovûk pfiijmout odpovûd-
nost za své jednání. Tyto faktory tvofií samostatn˘ celek v prostfiedí, ve kterém ãlo-
vûk Ïije. Po utfiídûní faktorÛ sociálního prostfiedí mÛÏeme model povaÏovat za úpln˘.
âlovûk se tak mÛÏe podívat na svÛj Ïivot jako na celek, a tak mÛÏe b˘t lépe pfiipra-
ven na nové situace vyÏadující rozhodnutí a volbu tûch alternativ, které nejvíce vyho-
vují jeho nejvnitfinûj‰ím pfiáním.

Obrázek ã. 2: Model Praktické kariérové poradenství

Shrnutí
âlovûk pfiejímá odpovûdnost za vlastní jednání prostfiednictvím práce s pûti faktory:
motivace, hodnoty, budoucí perspektivy, obraz o sobû samém a rozvoj sítû kontaktÛ.
Tyto faktory tvofií ucelen˘ pohled na prostfiedí, ve kterém ãlovûk Ïije. Po utfiídûní
faktorÛ sociálního prostfiedí je model úpln˘.

Na základû tohoto pfiístupu mÛÏe ãlovûk vidût svÛj Ïivot z holistického pohledu,
a tudíÏ b˘t pfiipraven na situace vyÏadující rozhodnutí a volbu tûch alternativ, které
nejvíce vyhovují jeho nejvnitfinûj‰ím pfiáním. Rozvoj sítû kontaktÛ nelze podceÀo-
vat, protoÏe právû vztahy s ostatními lidmi znamenají kontakt s trhem práce.
Peavy (1997) pojednává v˘voj ãlovûka jako ucelen˘ subjekt, kter˘ vnímá zãásti jako
sebeorganizující proces a zãásti jako proces konstruovan˘ spoleãností. Poradce se
snaÏí pfiimût nezamûstnaného, aby se na svÛj Ïivot díval z celkového pohledu, coÏ
mu umoÏÀuje pfiijímat rozhodnutí koordinující pracovní Ïivot z vût‰í perspektivy.
Tím má také nezamûstnan˘ moÏnost pfiijmout odpovûdnost za sebe sama a co nej-
lépe vyuÏít dan˘ch moÏností.

Obraz o sobû samém
„Nikdo vám nemÛÏe vnutit pocit ménûcennosti bez va‰eho souhlasu.“

Ellenor Rooseveltová

Lidé, ktefií mají o sobû jasnou pfiedstavu, vûdí, kdo jsou. JestliÏe kolem nich dochá-
zí ke zmûnám, mají pevnou pÛdu pod nohama, základnu, ze které se mohou odrazit.
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Vyãlenûné sociální faktory jsou vyuÏívány
jako zdroje informací pro individuální plánování
(napfi. rodinné zázemí, zdravotní omezení, vzdûlání,
dosavadní kontakt s úfiady).

Orientace na cíl je zaji‰tûna,
pokud dochází k vzájemnému
pfiekr˘vání jednotliv˘ch faktorÛ.

Obrázek
o sobû
samém

Îivotní
hodnoty

Motivace
Budoucí
perspek-

tivy

Kontakty



P. F.ART Studio Brno, Tel./fax: (05) 57 14 42, E-mail: studio@pfart.com0105/2002 P.F.ART - Vnitfiky Publikace NVF A5

str. 28

Získání pfiedstavy o sobû samém pfiedpokládá odpovûì na otázky jako: Kdo jsem?
Jaké mám vlastnosti, nadání, zájmy, dovednosti nebo slabé stránky? Na jedné stranû
jsou mé moÏnosti, na druhé mé hranice. Co jsem schopen zvládnout? Co mû zají-
má? Lidé, ktefií jsou si vûdomi obou „okrajÛ“ tohoto obrazu, dokáÏou v Ïivotû najít
svÛj smûr. Vím, co dokáÏu a co chci. To jsem „já“. âasto se v této souvislosti pouÏí-
vá fráze „znát své místo v Ïivotû“.

Skuteãnû víme, kdo jsme? V‰ichni se v zásadû obáváme kroku do neznáma, i kdyÏ
mÛÏe jít o nûco tak jednoduchého, jako je napfiíklad zmûna urãitého návyku. Jakmile
tento krok udûláme, nedíváme se na nûj z pohledu úspûchu nebo neúspûchu, ale jako
na zmûnu, kterou jsme urãili chod událostí smûfiujících k na‰í budoucnosti. Jsme sou-
ãasnû tvÛrci a uskuteãÀovateli na‰í budoucnosti. Îivot se pro nás stal pfiíleÏitostí
a zmûn se jiÏ neobáváme.

Jak zlep‰it obraz o sobû samém?
Ne kaÏd˘ ví, k˘m ve skuteãnosti je. âlovûk se mÛÏe ptát kaÏd˘ den: Kdo jsem?
âím je pro mû Ïivot? Jak˘ chci mít Ïivot? Kam smûfiuji?
âlovûk získá pfiedstavu o sobû samém tehdy, jestliÏe hovofií o sv˘ch zájmech, hod-
notách, nadání, Ïivotních postojích a osobnostních rysech s ostatními lidmi. Tako-
vé zkoumání mÛÏe b˘t velice vzru‰ující a ãlovûk objevuje rÛzné vazby, které byly
dfiíve skryté, a které nyní vystupují do popfiedí. âasto existuje vazba mezi obra-
zem, kter˘ ãlovûk o sobû mûl dfiíve, a jeho volbou prvního povolání. Pfiedstava o sobû
samém se mohla pozdûji zmûnit, coÏ mÛÏe vypl˘vat z vazeb na dal‰í oblasti. âlo-
vûk si vypûstoval nové zájmy a náhle má touhu pfiestûhovat se do jiného mûsta a napfií-
klad zaãít studovat.

âlovûk mÛÏe získat obraz o sobû samém napfiíklad rozborem své minulosti nebo roz-
hovory s ostatními lidmi. Pfii skupinové diskuzi mohou vyvstat zajímavé otázky, lidé
dávají najevo zájem, a tím podnûcují diskuzi o sobû sam˘ch. Je zajímavé naslou-
chat lidem, kdyÏ hovofií o své minulosti a o své Ïivotní cestû. I pro ãlovûka, kter˘
vypráví a vzpomíná na rÛzné podrobnosti, jsou taková skupinová setkání pfiínosná.
V‰ichni máme bohaté vzpomínky a zku‰enosti, pro mnohé z nás jsou nûkteré zku-
‰enosti bolestné. V‰ichni v‰ak máme svÛj jedineãn˘ pfiíbûh a tím, Ïe jej vyprávíme,
zaãínáme lépe rozumût sami sobû. Nacházíme sami k sobû cestu. Chceme-li lépe
rozumût pfiítomnosti a budovat ji, musíme analyzovat svou minulost.

Rozbor vlastního „já“ lze provádût i prostfiednictvím vyplÀování rÛzn˘ch formulá-
fiÛ, testÛ nebo s pomocí odborníkÛ. Pfiitom je dÛleÏité podrobnû analyzovat souãas-
nou Ïivotní situaci. Jakmile nezamûstnan˘ provedl anal˘zu svého „já“, pfiichází
nutnost co nejobjektivnûj‰ího pohledu. Skuteãnosti je nutno vnímat logicky, jejich
pfiesné vymezení je pak snadnûj‰í a ãlovûk snadnûji pfiebírá odpovûdnost za zmûny,
které chce ve svém Ïivotû uskuteãnit. ZároveÀ je snaz‰í pfiijmout, Ïe urãité vûci
nelze zmûnit nebo ovlivnit. Podívejme se nyní na to, co o obrazu vlastního „já“ pí-
‰í ostatní autofii. Super (1990) pfiedkládá hypotézu, Ïe volba povolání pfiedstavuje
realizaci obrazu o sobû samém. Obraz o sobû samém se vyvíjí v prÛbûhu kaÏdé
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fáze lidského Ïivota, která ovlivÀuje lidské chování. Podle Gottfredsona je obraz
o sobû samém klíãov˘m faktorem pfii v˘bûru profesní dráhy, protoÏe lidé touÏí po
práci, která odpovídá tomu, jak vidí sami sebe (Zunker, 1997). Bengts a Finsén tvr-
dí, Ïe pokud má b˘t posíleno odhodlání ke zmûnám, musí se negativní obraz o sobû
samém zmûnit na pozitivní. Peavy (1997) uvádí, Ïe poradce by se mûl zamûfiit na
klientovy zku‰enosti, zaÏité modely chování a silné stránky, kter˘ch vyuÏívá pfii ve‰-
keré své ãinnosti.

Lidé by mûli jít cestou vlastní odpovûdnosti (nepfiijmout moÏnost, Ïe by se o nû
mûl nûkdo starat). Nasmûrovat je mÛÏeme tím, Ïe jim umoÏníme lépe porozumût
sobû sam˘m a sv˘m schopnostem a lépe vidût moÏnosti, jak pfievzít kontrolu nad
sv˘mi Ïivoty. Opakem je b˘t pfiedmûtem péãe a pfiijímat rozhodnutí, která za nás uãi-
ní nûkdo jin˘. Vytvofiením realistického obrazu o sobû samém je ãlovûk schopen vní-
mat své moÏnosti a stavût na sv˘ch schopnostech.

„Nejvût‰í pfiekáÏkou ãlovûka je on sám.“ KaÏd˘ ãlovûk má skryté moÏnosti. ¤ídíme
své Ïivoty, chápeme se pfiíleÏitostí a urãujeme své hranice. Neseme odpovûdnost za
svÛj Ïivot a to, co z nûj udûláme. Pfiirozenû nás ovlivÀuje na‰e okolí a ostatní lidé,
ale ná‰ Ïivot patfií pouze nám. MÛÏeme mûnit pouze sebe, nikoliv ostatní.

JestliÏe se nauãíme chápat a pfiijímat sami sebe, lépe dokáÏeme chápat chování a jed-
nání ostatních. Jasn˘ obraz o sobû samém je základem sebedÛvûry a pochopení
sebe sama. Rozumí-li ãlovûk sám sobû, je si vûdom sv˘ch siln˘ch stránek i slabin,
sv˘ch moÏností i omezení. SebedÛvûra spoãívá v tom, Ïe ãlovûk vûfií sv˘m schop-
nostem. „Tohle dokáÏu.“

V souãasné dobû plné zmûn je odkr˘vání vlastního „já“ klientÛ a posilování jejich
sebedÛvûry pro poradce velkou v˘zvou.
Maja (35) je rozvedená a do projektu vstoupila na jafie 1997. Po rozvodu byla ve sta-
vu deprese a nevûfiila sobû ani sv˘m schopnostem. Bûhem prvních setkání byla spí‰e
zdrÏenlivá. Do té doby vystfiídala nûkolik krátk˘ch zamûstnání a mezi nimi absolvo-
vala rÛzné rekvalifikaãní kurzy. Její pÛvodní povolání ji neuspokojovalo. Pfii skupi-
nov˘ch sezeních si uvûdomila, Ïe se ráda setkává s lidmi. Ostatní ve skupinû potvrdi-
li, Ïe je schopna s lidmi rozmlouvat a vzbuzovat v nich pocit, Ïe jsou dobfií spoleãníci.
Postupnû jsme si vytvofiili pfiedstavu o práci, která by vyhovovala jejím zájmÛm
a osobním schopnostem. Maja sama si uvûdomila, kde spoãívá její talent, a získala
motivaci. „Tohle jsem já.“ Zjistili jsme, Ïe k vhodné práci povede tfiílet˘ program
na vy‰‰í sekundární úrovni. V souãasné dobû uÏ dokonãila studium a na‰la práci,
která ji baví. V zamûstnání jiÏ dostala vût‰í pravomoci a moÏnost pracovat v zahra-
niãí. Obraz jejího vlastního „já“ se zmûnil. To ji motivovalo, aby uvûfiila ve své schop-
nosti jít v Ïivotû dál.

Námûty k diskuzi
1. Jak pracujeme s vlastním „já“ klientÛ?
2. Co to znamená mít jasn˘ obraz o sobû samém?
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Îivotní hodnoty
„Îij rád. TvÛj ãas je krat‰í, neÏ si myslí‰.“

âínské pfiísloví

KaÏd˘ ãlovûk má jiné Ïivotní hodnoty, které se váÏou k jeho v˘voji. Hodnoty se mûní
i v prÛbûhu ãasu. Hodnotami mÛÏe b˘t zdraví, finanãní zaji‰tûní, rodina, ‰tûstí atd.

Îivotní hodnoty lze urãit pomûrnû snadno. âlovûk posuzuje, co je pro nûj v Ïivotû
dÛleÏité a co pro nûj znamená kvalita Ïivota, v co vûfií a co chce se sv˘m Ïivotem
udûlat. Jakmile zodpoví tyto otázky, odpovûdi se stanou jeho Ïivotním cílem ãi
fiídícím principem. Stávají se tak souãástí jeho existence. Kvalita Ïivota je souhrnem
Ïivotních hodnot. Vymezí-li si ãlovûk své Ïivotní hodnoty, lépe porozumí procesu
zmûn a snadnûji nachází pevn˘ bod v neustále se mûnící spoleãnosti. Znalost Ïivot-
ních hodnot klienta umoÏÀuje poradci pomoci klientovi v rozhodování.
Na‰e Ïivotní hodnoty jsou rÛzné. To, co pfiinese pocit ‰tûstí jednomu ãlovûku, je‰tû
nemusí pfiinést ‰tûstí jinému. Je v‰ak skuteãností, Ïe vût‰ina lidí neví, co by mohlo
zv˘‰it kvalitu jejich Ïivota. Nikdy se totiÏ nezastavili, aby chvilku pfiem˘‰leli o tom,
co je vlastnû smyslem jejich Ïivota. Jsou sv˘mi vlastními vûzni.
Nikdo z nás nedostane ‰anci Ïít svÛj Ïivot podruhé. Je proto dÛleÏité, abychom se
teì hned rozhodli, jak svÛj Ïivot proÏít co nejlépe a jak co nejlépe vyuÏít kaÏdou jeho
hodinu.

Jak si uvûdomit vlastní Ïivotní hodnoty?
Chce-li ãlovûk formulovat své Ïivotní hodnoty, mûl by analyzovat svÛj Ïivot. Kde
jsem a kde chci b˘t? Co mi dává pocit ‰tûstí a co dává mému Ïivotu smysl? Dokud
nemá ãlovûk zodpovûzeny tyto otázky, nemÛÏe plánovat své vlastní zámûry v sou-
kromém ani v pracovním Ïivotû. Pfiem˘‰leli jste nûkdy, co chcete v Ïivotû dûlat? Sku-
teãnost je taková, Ïe jen málo lidí se zam˘‰lí nad sv˘m Ïivotem a nad sv˘mi Ïivot-
ními cíli.
Proã? ProtoÏe jde o nesnadn˘ úkol. Nad smyslem Ïivota bádala celá fiada filozofÛ
a nikdy nena‰li spoleãnou odpovûì. Existuje v‰ak va‰e vlastní odpovûì. KaÏd˘
ãlovûk odpoví jinak a je na nás, abychom se pokusili zjistit, proã Ïijeme a o co se
snaÏíme. JestliÏe se nám to podafií, bude snaz‰í plánovat tak, aby kaÏdá ãinnost
smûfiovala k naplnûní obecn˘ch cílÛ na‰eho Ïivota.
Nic není dÛleÏitûj‰ího neÏ mít v Ïivotû cíl. Îivot musí mít smysl. Bez pocitu smys-
luplnosti Ïivota je ãlovûk prázdn˘. Pamatujme si, Ïe cílem Ïivota je Ïít s radostí.
Nemá smysl se honit za vy‰‰ími funkcemi, slávou, penûzi, auty ãi dal‰ím luxusem
s cílem udûlat radost jin˘m. Je dobré pomáhat ostatním, aby byli ‰Èastní, ale ãlovûk
Ïije svÛj vlastní Ïivot. âlovûk musí Ïít rád, aby mohl dûlat radost jin˘m.
JestliÏe postavíte Ïivot na jedné ãinnosti, na jednom povolání, které napfiíklad pfie-
stane existovat, riskujete, Ïe ztratíte pevn˘ bod ve svém Ïivotû.
Zamyslete se nad tím, co je pro vás v Ïivotû dÛleÏité, v co vûfiíte a jak chcete svÛj
Ïivot Ïít. Neãekejte na spásu, berte vûci tak, jak pfiicházejí, Ïijte rádi dnes a drÏte se
toho pocitu, i kdyÏ na ãas zmizí.
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Kalle (39) je svobodn˘ a Ïije s pfiítelkyní v bezdûtném vztahu. Na zaãátku projektu
se zaãal zab˘vat moÏností, Ïe by se dále vzdûlával na neuniverzitní vysoké ‰kole. V té
dobû váÏnû onemocnûl ãlen jeho rodiny, a tak byl nucen pfiehodnotit své Ïivotní pri-
ority. Vzhledem k nastalé situaci bylo obtíÏné dlouhodobû plánovat – studium by totiÏ
pravdûpodobnû znamenalo nutnost pfiestûhovat se do jiného mûsta. Hodnoty se v jeho
pfiípadû t˘kaly zdraví a pocitu jistoty. Kalle potfieboval zaÏit˘ zpÛsob Ïivota, kter˘
mu tento pocit jistoty dával, Ïivota ve mûstû, kde ho v‰ichni znali.

Námûty k diskuzi
1. Co obecnû znamená „kvalita Ïivota“?
2. Co znamená „kvalita Ïivota“ pro vás osobnû?
3. Je dÛleÏité hovofiit o Ïivotních hodnotách v poradenství? Pohovofite na toto téma.

Budoucí perspektivy
„Nemyslím na v‰echno to pfiede‰lé utrpení, ale na v‰echny ty krásné vûci, které
pfiijdou.“

Anna Franková

KaÏd˘ ãlovûk je jedineãn˘. KaÏd˘ jinak pfiem˘‰lí, jinak cítí a na rÛzné vûci, které
nás obklopují, klade jin˘ dÛraz. V‰ichni máme vlastní pfiedstavu o budoucnosti.
Budoucnost tedy nelze pfiedpovídat, je to nûco, co vytváfií kaÏd˘ ãlovûk sám. Je to
jedineãn˘ smysl, kter˘ dáváme Ïivotu. Budoucnost je to, co povaÏujeme za dÛleÏi-
té, cesta, kterou si zvolíme k dosaÏení cílÛ, které jsme si stanovili.

Stanovení cílÛ je první krok pfii vytváfiení vlastní budoucnosti. âlovûk, kter˘ jde za
urãit˘m cílem, musí vykazovat jistou míru pruÏnosti podle sv˘ch schopností a nemûn-
n˘ch pfiedpokladÛ a pfiizpÛsobovat se zmûnám, které jej potkávají. To znamená, Ïe
nejistotu a úzkost vyvolávanou rychl˘mi zmûnami dokáÏe úãinnûji zvládat. Má pev-
n˘ bod, ze kterého vychází a kde se mu dostává uji‰tûní o vlastním pfiesvûdãení. To
mu dává jistotu. Lidé nacházejí sílu v aktivním smûfiování k urãitému cíli, kter˘
pro nû má smysl.

Pojmem budoucnost se zab˘vali autofii Bengts a Finsén (1994). Diskutovali o tom,
jak˘ v˘znam má takzvaná pfiedpokládaná budoucnost. Neexistující nebo negativní
budoucnost nevytvofií sílu ke zmûnám. K zaji‰tûní urãitého v˘voje potfiebuje ãlo-
vûk získat urãité vûdomosti, které mu pomohou vytvofiit „kostru“ budoucnosti.
Takové vûdomosti ãlovûk mÛÏe získat i tak, Ïe pfiehodnotí urãité události z jiného
pohledu nebo uplatní nov˘ sled my‰lenek.
Koskinen (1996) pojednává také o v˘znamu budoucích perspektiv a zdÛrazÀuje pozi-
tivní my‰lení a pozitivní pfiedstavy.

Pozitivní základní postoj, tedy schopnost vidût moÏnosti, pfiekonávat pfiekáÏky a potí-
Ïe, uvolÀuje schopnosti a tvofiivost a pfiispívá k vytrvalosti, kterou ãlovûk potfiebu-
je na cestû k urãitému cíli nebo poÏadovanému v˘sledku.
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Vidí-li ãlovûk své budoucí perspektivy negativnû, malé pfiekáÏky se velice snadno
mohou zmûnit v nefie‰itelné problémy. âlovûk napfiíklad nemá praxi, a tak se neu-
chází o urãitou práci. Pokud se o ni neuchází, urãitû ji nedostane. Pokud se ãlovûk
neodvaÏuje zvolit si cestu, stojí na místû. Neexistuje „správná cesta“. Místo ní je tu
celá fiada rÛzn˘ch moÏností. Budoucnost není otázkou „buì, anebo“, ale spojuje obo-
jí. RÛznorodost se stává charakteristick˘m rysem souãasnosti. NemÛÏeme pfiedpo-
vûdût svou budoucnost, ale mÛÏeme o ní hovofiit a pokusit se pochopit rÛzné zmû-
ny. Svou budoucnost mÛÏeme fiídit tak, Ïe si stanovíme Ïivotní cíle. Cíle pro dne‰ek,
pro pfií‰tí t˘den, cíl na tento mûsíc, cíl pro následující rok a cíl pro Ïivot.

Jak˘ v˘znam má pro ãlovûka stanovení Ïivotních cílÛ?
Pfii urãování cílÛ je vÏdy nejlep‰í nejdfiíve vymezit cíl nejdÛleÏitûj‰í, tedy celoÏivotní.
Tím získá ná‰ Ïivot urãit˘ smûr. JestliÏe si ãlovûk takov˘ celoÏivotní cíl vymezí, ãas-
to pak mÛÏe mít pocit, Ïe jej naplÀuje. Pokud si napfiíklad ãlovûk dá za cíl peãovat
o ostatní lidi a naskytne se mu pfiíleÏitost pomoci ãlovûku tfieba laskav˘m gestem,
potvrzuje si tím vlastnû svÛj cíl a své pfiesvûdãení. Pfiitom mÛÏe jít o jednoduch˘
úkon jako podrÏení dvefií, kdyÏ jin˘ ãlovûk vchází.

JestliÏe je cílem ãlovûka proÏít kvalitní Ïivot s témûfi nejvût‰ím dÛrazem na voln˘
ãas, ãtení humoristického ãasopisu pak mÛÏe b˘t nesmírnû zábavné. Víkendov˘ v˘let
na chatu dodá Ïivotu „‰Èávu“. Pokud je pro ãlovûka smyslem Ïivota trávit ãas ve spo-
leãnosti rodiny, hry s dûtmi nebo spoleãná veãefie mu mohou poskytnout uspokoje-
ní a inspiraci, kterou potfiebuje.

SvÛj celoÏivotní cíl mÛÏeme stvrzovat sv˘mi ãiny. KaÏd˘ mûsíc, kaÏd˘ t˘den a kaÏ-
d˘ den mÛÏeme najít pfiíklad nûãeho, co jsme udûlali a co povaÏujeme za smyslu-
plné. JestliÏe zaãneme systematicky dûlat vûci, které povaÏujeme za smysluplné
a dÛleÏité, dosáhneme zmûn, o které usilujeme. Náhle se ocitneme v budoucnosti,
o kterou jsme se snaÏili, a cíle, které jsme si stanovili, jsou splnûny.

Úsilí o dosaÏení vlastních cílÛ je velmi dÛleÏité. Lidé, ktefií Ïijí kvalitní Ïivot a cítí
se spokojenû, jsou ti, ktefií mají Ïivotní cíle a perspektivy.

Cíle v‰ak musí b˘t pravidelnû pfiehodnocovány. JestliÏe si dnes stanovíme koneãn˘
cíl, je‰tû to neznamená, Ïe tento cíl bude stejnû dÛleÏit˘ za mûsíc nebo za rok. Zvyk-
nûte si pravidelnû analyzovat a pfiehodnocovat své Ïivotní cíle. Je k tomu zapotfiebí
odvahy a fantazie, ale ti, kdo si takov˘ návyk vypûstují, fiídí své Ïivoty podle sv˘ch
pfiání.

Chcete-li dosáhnout sv˘ch osobních cílÛ, musíte splnit dvû podmínky. V první fiadû
musíte tyto cíle pfiesnû vymezit.
Posaìte se a pokuste se definovat své cíle, a ãeho chcete jejich prostfiednictvím dosáh-
nout. V‰e si sepi‰te. Pfiitom se vûdomû rozhodnûte, co si pfiejete nejvíc. Pfiebíráte
tak odpovûdnost za svÛj Ïivot a za to, co se vám v Ïivotû pfiihodí.
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Tím, Ïe své cíle sepí‰eme, si vlastnû slibujeme, Ïe jsme pfiipraveni plnit dohodu, kte-
rou jsme sami se sebou uzavfieli.
Druhou podmínkou pro splnûní cílÛ je rozhodnost a dostateãná sebekázeÀ. Nestaãí
si pouze vymezit cíle. JestliÏe chce ãlovûk nûco dokázat, musí b˘t odhodlán nûco
obûtovat.
První kroky jsou vÏdy nejobtíÏnûj‰í. Jakmile je v‰ak ãlovûk udûlá, zaãne se cítit o poz-
nání lépe. Postupnû získává sílu ze zku‰eností a zaãíná si vytváfiet nové návyky.

Lidí, ktefií hovofií o sv˘ch snech a o tom, co se rozhodli udûlat, je mnoho. Bez rozhod-
nosti a sebekáznû se v‰ak jejich sny nikdy neuskuteãní. Od vût‰iny snÛ nebo cílÛ
se ve skuteãnosti upou‰tí v polovinû cesty právû proto, Ïe ãlovûk nemá dost odhodlá-
ní nebo sebekáznû. Sny se tak stávají v˘mluvou, jak˘msi útûkem z kaÏdodenního
Ïivota. Co dûlat, aby ãlovûk udrÏel tempo, které jednou nasadil? âlovûk je sám
sobû nejlep‰ím pfiítelem. O fie‰eních hovofite sami se sebou. MÛÏete postupovat tak,
Ïe se systematicky kaÏd˘ den budete nad sebou zam˘‰let, napfiíklad si mÛÏete psát
deník nebo poznámky. Pak se na sebe podívejte kriticky. Pfiidûlte si body oznaãují-
cí míru úspû‰nosti. MÛÏete si vytvofiit stupnici, kde 0 mÛÏe znamenat neúspûch
a 10 maximální úspûch. Hovofite sami se sebou a analyzujte své v˘sledky. Povzbu-
zujte se a posilujte svou sebedÛvûru.
I kdyÏ neuspûjete, buìte si stále pfiítelem, kter˘ vidí fie‰ení va‰ich problémÛ. Nezapo-
meÀte si stále pfiipomínat své dlouhodobé cíle. Získáte tak dal‰í energii k tomu, abys-
te ‰li dál.

Maja, o které jsme se jiÏ zmínili v kapitole Obraz o sobû samém, mûla naprosto jas-
n˘ cíl. Navzdory v‰em osobním problémÛm se vidûla v konkrétní firmû. Pomalu ale
jistû zaãala na svém cíli pracovat. Od samého zaãátku byla pfiesvûdãená, Ïe uspûje.
Dnes ve zmínûné firmû skuteãnû pracuje. Pfievzala odpovûdnost za svou situaci,
stanovila si cíle a odváÏila se vykroãit smûrem k budoucnosti. Vytvofiila si vlastní bu-
doucnost a je se sebou spokojená.

Motivace
„VyuÏijte darÛ, které vám byly dány. Les by byl velmi tich˘, kdyby zpívali jen ti ptá-
ci, ktefií zpívají nejlépe.“

Henry van Dyke

Má-li b˘t ãlovûk schopn˘ motivovat ostatní lidi, musí o motivaci nûco vûdût.
Kariérov˘ poradce musí znát definici motivace. Motivaci lze definovat jako „snahu
ãlovûka Ïít svÛj Ïivot tak, aby byl co moÏná smyslupln˘ a dával moÏnost sebereali-
zace“. Toto snaÏení vystihuje nejvnitfinûj‰í podstatu ãlovûka, kter˘ chce b˘t konstruk-
tivní, zamûfien˘ na urãit˘ cíl, spoleãensk˘ a aktivní – Rogers (1961) a Maslow (1954).

Îít pln˘ a smyslupln˘ Ïivot znamená rozhodnout se pfievzít odpovûdnost za své ãiny
a vyuÏít své schopnosti a moÏnosti. Takové rozhodnutí aktivizuje vnitfiní Ïivotní síly
a ãlovûk si uvûdomí své nejvnitfinûj‰í pocity. MÛÏe zaãít s anal˘zou vlastního „já“
a sv˘ch hodnot a na tomto základû pak formulovat své budoucí perspektivy a cíle.
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Podívejme se, co znamená motivace v kariérovém poradenství. Per Revstedt (1996)
uvádí, Ïe práce s motivací má pro ãlovûka následující v˘znam. âlovûk je ve své nej-
vnitfinûj‰í podstatû konstruktivní, spoleãensk˘, zamûfien˘ na nûjak˘ cíl a aktivní.
Pojmem konstruktivní Revstedt míní snahu ãlovûka ãinit dobro sobû i ostatním. Tedy
snahu hledat pozitivní fie‰ení problémÛ.

Spoleãensk˘ znamená, Ïe lidské bytosti mají vnitfiní touhu navzájem si rozumût
a navazovat mezi sebou vztahy. Lidé se sbliÏují, protoÏe touÏí Ïít ve vztahu vzájemné
spolupráce. Pokud v‰ak má ãlovûk navazovat vztahy s ostatními lidmi, musí mít
vytvofien˘ vztah sám se sebou. Platí i opaãn˘ pohled: jestliÏe chceme vstoupit do
kontaktu s urãit˘m ãlovûkem, musí mít tento ãlovûk vyvinut˘ pocit vlastního uvû-
domûní. Základní citové potfieby lidé uspokojují prostfiednictvím blízk˘ch a dÛvûr-
n˘ch vztahÛ k jin˘m. Pojem „spoleãensk˘“ se vztahuje i na potfiebu b˘t v kontaktu
s vlastními my‰lenkami a zku‰enostmi.

Zamûfien˘ na cíl znamená, Ïe v‰ichni lidé touÏí po tom, aby jejich Ïivot mûl nûjak˘
smysl. Potfiebují o nûco usilovat. Tento cíl stojí mimo problémy a starosti kaÏdo-
denního Ïivota. Lidé potfiebují smûr, kter˘ odpovídá jejich Ïivotní situaci a kter˘m
se budou ubírat, aby zjistili, jak˘ má jejich Ïivot smysl.

Aktivní znamená tvofiiv˘ – v‰ichni lidé jsou tvofiivé bytosti. Projevují aktivitu v kaÏ-
dodenních situacích a vytváfiejí své vlastní osudy. Z toho vypl˘vá, Ïe lidé kladnû hod-
notí zmûnu a v˘voj. Pokud si má ãlovûk vybrat, zda pracovat stále stejn˘m zpÛso-
bem, nebo dûlat stejnou práci jinou pracovní metodou, zvolí si druhou moÏnost.

Souhrnnû lze tyto ãtyfii aspekty (konstruktivnost, spoleãenskost, zamûfiení na cíl a ak-
tivita) oznaãit jako motivaãní sílu nebo motivaci. O motivaãní síle se nûkdy hovofií jako
o seberealizaci, snaze o dospûlé jednání, procesu rÛstu, spontánnosti a tvofiivosti.
Pokud si má ãlovûk splnit své cíle, musí jednat tak, aby neporu‰oval zásady lidské sou-
drÏnosti. Touha po zmûnû je souãástí nejvnitfinûj‰í podstaty ãlovûka. (Revstedt, 1996)
Vedle víry v pozitivní jádro ãlovûka mohou poradci napomáhat i urãité teze, které
vycházejí z pozitivního pohledu na lidstvo.
S pomocí teoretick˘ch v˘chodisek pro motivaci lze dojít k následujícím závûrÛm:
• neexistují beznadûjné pfiípady
• neexistují beznadûjné situace

Na tûchto závûrech mÛÏeme stavût, protoÏe lidé ve své podstatû mají tendenci pfii-
zpÛsobovat se podmínkám a hledat cíl, o kter˘ by mohli usilovat. Vycházíme-li z toho-
to pfiedpokladu, musí se poradci nauãit hledat fie‰ení tak, Ïe dostanou klienty do situ-
ace, která je bude nutit hledat vlastní motivaãní sílu.

Hovofiíme-li o motivaci, máme na mysli vnitfiní sílu ãlovûka urãovat smûr svého poãí-
nání. Motivace spoãívá v odhalení potfieb, tuÏeb a pfiání ãlovûka. Motiv a zájem
mohou vyjít pouze z ãlovûka samého. Podle Koskinena (1996) mají v‰ichni lidé
následující potfieby: Ïít, Ïít s nûk˘m a Ïít pro nûkoho.
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Dal‰ím aspektem motivace jsou hodnoty. KaÏd˘ ãlovûk má své vlastní hodnoty.
To, co pfiinese ‰tûstí jednomu ãlovûku, je‰tû nemusí dát pocit ‰tûstí jinému ãlovûku.
Vût‰ina lidí ve skuteãnosti vlastnû neví, co by mohlo zv˘‰it kvalitu jejich Ïivota.
Nikdy nepfiem˘‰leli o tom, co je vlastnû v jejich Ïivotû smysluplné, nikdy neuva-
Ïovali o tom, podle jak˘ch norem sami Ïijí.
Lidé jsou ãasto závislí na vnûj‰ích podnûtech. âasto se nechají fiídit názory, mûfiít-
ky a pfiáními ostatních lidí, místo aby vûfiili sami sobû. âlovûk by se mûl obrátit
sám k sobû a objevit svou vnitfiní sílu, svÛj hnací motor. Proto je dÛleÏité mít kon-
krétní cíle, aÈ jiÏ jde o práci, vzdûlávání ãi Ïivot obecnû. Jde pouze o to, rozhod-
nout se, Ïe zjistím, kdo jsem, co je pro mne v Ïivotû dÛleÏité a co od Ïivota chci.

JestliÏe toto rozhodnutí uskuteãním, mohu lépe plánovat tak, aby kaÏdá jednotlivá
ãinnost smûfiovala k naplnûní m˘ch Ïivotních cílÛ. Není nic dÛleÏitûj‰ího neÏ mít
v Ïivotû nûjak˘ cíl. Îivot musí b˘t smyslupln˘ a radostn˘, jinak je prázdn˘.

Je také dÛleÏité vytváfiet kladné pfiedstavy o vlastních cílech a pûstovat si Ïádané po-
city, my‰lenky a my‰lenkové stavy. Takové pozitivní pfiedstavy nám pomáhají pfii
dosahování na‰ich cílÛ a pfiitom do své mysli vkládáme cenné podnûty. (Railio, 1992)

Railio (1992) pojednává o vztahu mezi ctiÏádostí a trémou. Tento vztah urãuje, do
jaké míry jsme schopni vyuÏít vlastních zdrojÛ, talentu, dovedností a vûdomostí.

CtiÏádost je pozitivní síla, která nás motivuje, zatímco tréma je negativní síla, strach
z neúspûchu (co fieknou lidé atd.). Síla ctiÏádosti a síla trémy závisí na situaci, ve
které se nacházíme. Otázkou je, kter˘ z tûchto vnitfiních soupefiÛ je silnûj‰í.
Railio rozebírá i takzvané horní a dolní mentální hranice ãlovûka. Mezi tûmito dvû-
ma hranicemi je „bezpeãná zóna“. Chce-li ãlovûk podat lep‰í v˘kon, musí roz‰ífiit
bezpeãnou zónu tak, Ïe sníÏí dolní a zv˘‰í horní hranici. Nejprve je v‰ak tfieba sní-
Ïit dolní hranici. JestliÏe chce ãlovûk uspût, musí b˘t pfiipraven dûlat chyby. „Bezpeã-
ná zóna“ je jeden z faktorÛ, které urãují, jak˘m zpÛsobem vyuÏíváme vlastní zdroje.
Na základû humanistického pohledu na lidstvo lze tvrdit, Ïe:
• kaÏd˘ ãlovûk je schopen rozvoje,
• kaÏd˘ ãlovûk se mÛÏe pouãit ze sv˘ch nedostatkÛ,
• kaÏd˘ ãlovûk je odpovûdn˘ za své ãiny,
• kaÏd˘ ãlovûk má právo ovlivÀovat svou vlastní Ïivotní situaci.

(Hilmarsson, 1998)

Jednou z nejv˘znamnûj‰ích povinností kariérového poradce je pomáhat nezamûst-
nan˘m, aby objevili svou vnitfiní motivaci. Tento proces mÛÏe zahrnovat hledání
Ïivotních cílÛ a hodnot nebo zji‰Èování vlastních potfieb, zájmÛ a nadání.
V nûkter˘ch pfiípadech je postup zcela jednoduch˘. Daného ãlovûka se zeptáme, zda
ví, co chce, a pfiíslu‰nou dobu s ním toto téma probíráme.
Jako kariéroví poradci musíme pfiesvûdãovat ostatní lidi, aby uvûfiili ve svÛj potenciál,
a motivovat je k ãinÛm. Takové setkání mÛÏe b˘t pro nezamûstnaného klienta velice
dÛleÏité – druhá ‰ance se vám jiÏ nenaskytne, a je proto dÛleÏité ji co nejlépe vyuÏít.
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Námûty k diskuzi
1.Co pro vás znamená motivace?
2.Jak mÛÏeme motivovat nezamûstnané klienty?
3.Jak mÛÏeme motivovat sami sebe ve své práci?

Rozvoj sítû kontaktÛ
Alm (1996) se vyjadfiuje k vytváfiení sítí kontaktÛ takto: „SíÈ kontaktÛ dává vznik
budoucnosti a udrÏuje pfiítomnost“. Jak jiÏ bylo uvedeno, hovofiíme-li o „sítích“,
máme na mysli navazování smyslupln˘ch kontaktÛ s ostatními lidmi, a to jak osob-
ních, tak pracovních. Jde o spoleãenské vztahy, které pfietrvávají. Nezamûstnan˘
nesmí ztratit kontakt se svûtem, kter˘ jej obklopuje. DÛleÏité je také vûdût, Ïe vzta-
hy se musí udrÏovat a pûstovat.

Jak lidé budují své sítû kontaktÛ?
Budování kontaktÛ spoãívá v tom, Ïe ãlovûk hovofií s lidmi v rÛzn˘ch situacích a sna-
Ïí se s nimi navázat vztah. JestliÏe chce ãlovûk napfiíklad zaloÏit firmu, obrátí se na
své známé. Ti mu poskytnou informace o marketingu, podnikání, daních, prodeji atd.
Pokud ãlovûk nemá kolem sebe lidi, ktefií by mu pomohli, podpofiili ho, poradili
mu a se kter˘mi by se mohl podûlit o své zku‰enosti, nemÛÏe zaãít podnikat. âlo-
vûk musí spolupracovat. Vztahy mohou vzniknout pfiirozenû, nûkdy je nutné vûdo-
mé úsilí a plánování.

Kontakty mohou b˘t uÏiteãné také v situaci, kdy ãlovûk hledá zamûstnání. K tomu,
abychom mohli zaãít budovat síÈ kontaktÛ, potfiebujeme najít vhodné lidi. Jak mÛÏe-
me postupovat? Jednou z moÏností je soustfiedit se na lidi, ktefií mohou vyuÏít m˘ch
vûdomostí a dovedností nebo ktefií mi mohou poskytnout potfiebné informace. Tako-
ví lidé mi mohou pomoci najít práci v oblasti, o které jsem pfiesvûdãen, Ïe mi nej-
lépe vyhovuje.

Vût‰ina lidí nûjakou síÈ kontaktÛ má, ale není si toho vûdoma. Urãitou síÈ kontaktÛ
pfiedstavuje rodina, pfiíbuzní a pfiátelé. Vztahy mohou b˘t osobní nebo pracovní. Prv-
ním krokem k vybudování sítû kontaktÛ mÛÏe b˘t podrobné zmapování souãasné
situace. S k˘m se znám? Pfiestávají se se mnou nûktefií známí st˘kat? Mûl bych navá-
zat nové kontakty? Rozvoj a udrÏování sítû kontaktÛ vyÏaduje ãas a energii, ale
toto úsilí se vyplatí.

âasto jde o to, najít dÛvod nûkoho oslovit. DÛvodem mÛÏe b˘t práce, nûjaké bûÏné
záleÏitosti, nebo chceme-li napfiíklad zjistit nûjakou konkrétní informaci. DÛleÏité
je zajímat se o daného ãlovûka a jeho práci a klást mu otázky. Vhodné je také pfied-
stavit sám sebe, své schopnosti a zájmy. âasto právû na základû takov˘ch nefor-
málních kontaktÛ získá ãlovûk práci. Je potfieba b˘t stále aktivní a neãekat, aÏ ãlo-
vûka osloví nûkdo jin˘. Na trhu práce vyhrávají lidé, ktefií mají dobfie fungující síÈ
kontaktÛ. Takoví lidé získávají práci spí‰e pfies tyto kontakty neÏ prostfiednictvím
svého místního úfiadu práce. (Arbetsmarknaden, 1998)
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Mûli bychom vûdomû pûstovat v‰echny navázané kontakty a vûnovat ãas a energii
vytváfiení kontaktÛ nov˘ch. Právû jejich prostfiednictvím mÛÏeme najít zamûstnání.

Námûty k diskuzi
1. Jak mÛÏeme pomoci nezamûstnan˘m klientÛm udrÏovat a vytváfiet sítû kontaktÛ?
2. Jaké jsou na‰e vlastní kontakty (spoleãenské i pracovní)?
3. Jak mÛÏeme vybudovat dobfie fungující síÈ kontaktÛ?
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4. Uplatnûní modelu Praktické kariérové poradenství v praxi

Pilotní skupiny
Následující obrázek znázorÀuje strukturu na‰eho projektu. Prvních ‰est t˘dnÛ jsme
pracovali souãasnû se v‰emi úãastníky. Dále se pak obsah a délka projektu fiídily indi-
viduálními potfiebami.

Obrázek ã. 3: Uplatnûní modelu Praktické kariérové poradenství v praxi.

Informace a kategorizace
Vybraní úãastníci projektu byli pozváni na nûkolik úvodních schÛzek, kde byli informo-
váni o projektu a na jejichÏ základû byli rozdûleni do pûti skupin. Ti, ktefií souhlasili
s úãastí na projektu, obdrÏeli dotazník. Dotazník obsahoval otázky za úãelem evidence
a samostatn˘ oddíl, kter˘ se t˘kal problematiky vlastního „já“ (obraz o sobû samém),
Ïivotních hodnot a budoucích perspektiv. Nûkteré otázky se zamûfiovaly i na sociální
prostfiedí úãastníkÛ. Jedna ãást dotazníku se soustfiedila pouze na Ïivotní hodnoty (viz
pfiílohy ã.1 a 2). Cílem otázek bylo zjistit krátkodobé i dlouhodobé rozdíly mezi projek-
tovou skupinou a kontrolní skupinou, co se t˘ãe motivace, potfieb, rozhodování atd.

Kurz motivace
Následující t˘den po tomto testu zahájili úãastníci projektu dvout˘denní kurz nazva-
n˘ Motivaãní Ïebfiíãek (viz pfiíloha ã. 3), kter˘ byl oficiálním „odstartováním“ pro-
jektu. Bûhem tûchto dvou t˘dnÛ zaãali úãastníci pouÏívat slova jako „tehdy“, „zatím-
co“, „teì“ a „potom“. Zam˘‰leli se sami nad sebou, rozmlouvali o sv˘ch Ïivotních
hodnotách a vytváfiení budoucnosti.
V závûru kurzu absolvovali úãastníci nûkolik poãítaãov˘ch testÛ: Profesní pora-
denství a impulz. V nûkter˘ch pfiípadech mûli urãité problémy rozli‰it, co která alter-
nativa pfiedstavuje. Vzhledem k tomu, Ïe jsme byli bûhem testu pfiítomni, byli jsme
schopni pochopit, co mají na mysli, a najít v odpovûdích urãitou logiku. Po skonãení
testÛ byli úãastníci zváni na individuální pohovory.
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 – atd. pro kaÏdou skupinu

Îivotní
hodnoty
Budoucí
perspektivy
Obraz
o sobû

Praktická fáze, individuální konkrétní pfiístup, realizaãní
fáze, rozvoj sítû a v˘cvik v hledání zamûstnání.
Individuální schÛzky a skupinová sezení.

Motivaãní
potfieby

Základní linie teì;
vycházejte z minulosti
a znalosti pfiítomnosti.
Na základû toho lze
vidût zmûny
a rozumût jim.
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SíÈ kontaktÛ
V rámci projektu jsme pracovali i na vytváfiení sítû kontaktÛ – chtûli jsme, aby se
kaÏdá skupina jednou nebo dvakrát t˘dnû setkávala. Smyslem tûchto setkání bylo
vytvofiit pracovní skupiny, které by se mohly vzájemnû podporovat a podnûcovat
v práci, a souãasnû aby se jednotliví úãastníci mohli seznámit s kontakty ostatních.
Tímto zpÛsobem bylo moÏné vytvofiit skuteãnû velkou kontaktní síÈ.
Nûkolikrát se bûhem projektu spoleãnû se‰li i v‰ichni jeho úãastníci a pracovali ve
skupinách vytvofien˘ch „kfiíÏovû“ ze stávajících skupin.

Dal‰í aktivity
Projekt obsahoval i aktivity, které organizoval úfiad práce. Jednou z nich byl semi-
náfi s Lars-Erikem Uneståhlem a Lasse Gustavssonem, kter˘ má pfiezdívku „ohni-
v˘ muÏ“. Lars-Erik je znám˘ díky sv˘m psychologick˘m kurzÛm, Lasse utrpûl tûÏ-
ké popáleniny a má znetvofienou tváfi.

Po pfiedná‰ce následovalo skupinové sezení, kde jsme probírali rÛzné reakce a úvahy.
PoloÏili jsme otázku: „Je na va‰í situaci a situaci Lasseho nûco podobného?“
Bûhem reakce jsme zaznamenali jeden dÛleÏit˘ postfieh: „Máme mnohem více osob-
ních zdrojÛ, neÏ si myslíme.“

V létû 1997 dostalo ‰estnáct úãastníkÛ, ktefií nemûli na léto Ïádné jiné závazky, pfií-
leÏitost zúãastnit se sedmit˘denního kurzu v˘poãetní techniky s moÏností absolvo-
vat mezinárodní prÛkaz poãítaãové gramotnosti (European Computer Driving Licen-
se – ECDL).
Po jeho skonãení byla vytvofiena skupina z devíti zb˘vajících úãastníkÛ, která se pak
pravidelnû jednou t˘dnû setkávala. Pro kaÏdé sezení jsme vypracovali jasnou struk-
turu, stanovili cíle a pÛsobili jako vedoucí t˘mu. Obsahem byl i v˘cvik v hledání
zamûstnání na základû pûti faktorÛ na‰eho modelu – obraz o sobû samém, motiva-
ce, Ïivotní hodnoty, budoucí perspektivy a sítû kontaktÛ.

Realizace modelu
Tento model jsme pfiedstavili na úfiadû práce v Östersundu. Kariéroví poradci dostali
pfiíslu‰né informace a byli vy‰koleni v pouÏívání modelu a pfiíslu‰né metodice. Dél-
ka projektu je deset t˘dnÛ a projekt vychází ze zku‰eností, které jsme získali pfii
práci s pilotními skupinami.

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvofiili dlouhodobû nezamûstnaní nebo dlouhodobû registrovaní
uchazeãi o práci anebo nezamûstnaní s nízkou úrovní vzdûlání (povinná ‰kolní
docházka), pfiípadnû lidé s rÛzn˘mi konkrétními potfiebami, ktefií mûli o projekt zájem.
Vûk úãastníkÛ se pohyboval od 22 do 54 let.

Nábor
Jednotlivé pfiípady nám byly pfiedány kariérov˘mi poradci.
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Prezentace
V‰ichni potenciální úãastníci byli vyzváni bez jakéhokoliv v˘bûrového fiízení k úãas-
ti na povinné prezentaci projektu. Proã byla prezentace povinná? Domnívali jsme
se, Ïe bez znalosti pfiíslu‰n˘ch informací by bylo pro nezamûstnané obtíÏné rozhod-
nout, zda se mají projektu zúãastnit, ãi nikoliv. Úãast na projektu byla dobrovolná.
Poãet lidí, které jsme vyzvali, byl pûtinásobnû vy‰‰í neÏ pfiedpokládan˘ poãet úãast-
níkÛ v kaÏdé skupinû, kter˘ se pohyboval mezi osmi a deseti.

Informace
DÛleÏité bylo zajistit informace v písemné i ústní formû. Pfiedkládané informace
obsahovaly struãn˘ popis modelu. Následovaly otázky, na které bylo dÛleÏité odpo-
vûdût jako napfiíklad: „Proã bych se mûl projektu úãastnit? Co z toho budu mít? Bude
v tom nûjak˘ rozdíl, kdyÏ se projektu zúãastním, nebo kdyÏ zÛstanu u svého sou-
ãasného poradce?“
Nûktefií z pÛvodních úãastníkÛ pilotní fáze projektu odpovûdûli:
Projekt upozornil na obrovské moÏnosti vyuÏívání zdrojÛ úfiadu práce a poskytl jedi-
neãnou pfiíleÏitost pracovat deset t˘dnÛ s osobním kariérov˘m poradcem.

Bûhem projektu se diskutovalo o práci ostatních skupin a zpracovávaly se sezna-
my ãinností, kter˘m se pfiíslu‰né skupiny mohou vûnovat v jednotliv˘ch studijních
t˘dnech.

Je dÛleÏité si stále pfiipomínat, Ïe záleÏí na kaÏdém jednotlivém ãlovûku, zda vyuÏi-
je danou pfiíleÏitost a zda prostfiednictvím projektu dosáhne nûãeho, ãeho by nebyl
schopen dosáhnout sám.

„Projekt je urãen vám a va‰im potfiebám. Pokud Ïádné potfieby nemáte, pfiípadnû si
nejste jistí, zda nûjaké máte, budete mít pfiíleÏitost o nich uvaÏovat. Dostanete pfií-
leÏitost vyuÏít dostupné zdroje. MÛÏete si sestavit akãní plán do budoucnosti, analy-
zovat, jaké vám chybí osobní kontakty, a získat celou fiadu dal‰ích zku‰eností.“
Je dobré pozvat b˘valé úãastníky projektu, aby pohovofiili o sv˘ch zku‰enostech,
aÈ jiÏ pozitivních, ãi negativních.
Je tfieba zdÛrazÀovat, Ïe ãlovûk nemá co ztratit a mÛÏe jen získat!

Písemn˘ souhlas
Ti, kdo se dobrovolnû rozhodli k úãasti, obdrÏeli po první schÛzce písemné vyjádfiení
závazného souhlasu, ve kterém bylo uvedeno, co vedoucí projektu od úãastníkÛ oãe-
kávají. Projektové aktivity nebyly vÏdy celodenního charakteru.
Oãekávalo se, Ïe mimo plánované ãinnosti se budou lidé soustfiedit na svou vlastní situ-
aci. ·lo tak o velk˘ díl odpovûdnosti a souãasnû o svobodu. Rozhodnutím k úãasti na
projektu se úãastník zavázal aktivnû spolupracovat a úãastnit se ve‰ker˘ch aktivit.

Pracovní doba
Pln˘ úvazek. Svoboda s odpovûdností.
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Obsah
Jádrem prvních pfiibliÏnû dvou aÏ tfií t˘dnÛ projektu byly nûkteré spoleãné aktivity.
Dále se obsah projektu fiídil individuálními potfiebami kaÏdého úãastníka.

Spoleãné aktivity
První dva/tfii t˘dny. Poté se skupina rozdûlila a kaÏd˘ úãastník se setkával s vedou-
cím projektu samostatnû.

Metodika
Metodika vycházela z modelu Praktické kariérové poradenství, kter˘ jsme vyvinuli.
V modelu jsme pracovali s pûti pojmy: budoucí perspektivy, obraz o sobû samém,
Ïivotní hodnoty, kontakty a motivace.

Pracovní metody
Individuální i skupinová zadání, diskuze, pfiedná‰ky, exkurze atd. V projektu byly
uplatÀovány i individuální konzultace.

Pedagogick˘ pfiístup
• Zamûfiení na jednotlivce. V‰ichni lidé mají svÛj potenciál a zdroje. Jde pouze

o to, je zviditelnit. Úloha kariérového poradce v projektu: vedoucí procesu,
poradce.

• Svoboda. KaÏd˘ ãlovûk se mÛÏe svobodnû rozhodnout, zda se projektu
zúãastní, ãi nikoliv.

• Odpovûdnost. Nezamûstnan˘ musí nést koneãnou odpovûdnost za svou situaci.
Nikdo osobnû nenese vinu za to, Ïe je v souãasné dobû taková míra
nezamûstnanosti. Souãasnû v‰ak není niãí povinností tûmto lidem zajistit práci.
„Jsem odpovûdn˘ za svou vlastní budoucnost.“

• Pomáhat, aby si ãlovûk pomohl sám. Kariérov˘ poradce pomÛÏe klientovi, aby
se ztotoÏnil s tímto pfiístupem. Klient pfiebírá odpovûdnost sám za sebe tím, Ïe si
stanovuje své cíle. V modelu hraje velkou roli i rozvíjení kontaktÛ.

• Individualizace. Souãástí projektu byly spoleãné aktivity pro v‰echny úãastníky.
Jinak byl obsah projektu dán individuálními potfiebami kaÏdého úãastníka.
Individuální fie‰ení.

• Tvofiivost. Podnûcování a podporování tvofiivosti.
• Holistick˘ pohled. Vnímání celého ãlovûka. Pohled kaÏdého ãlovûka na Ïivot

urãuje jeho volbu povolání, vzdûlání atd.
• Vûková integrace. Spojení lidí rÛzného vûku z rÛzného prostfiedí. Uãí se od sebe

navzájem a procviãují si vzájemnou spolupráci. V mnoha ohledech si úãastníci
radili navzájem. Navazovali kontakty.

Pfiíklady obsahu projektu v rámci spoleãn˘ch aktivit v prvních dvou t˘dnech
Následuje struãn˘ popis obsahu projektu v prÛbûhu prvních dvou t˘dnÛ (podrob-
nosti jsou obsaÏeny v popisu metodiky).
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Na‰e pracovní metody se odvíjely od jiÏ zmínûn˘ch konceptÛ: obraz o sobû samém,
Ïivotní hodnoty, motivace, budoucí perspektivy a rozvoj sítû kontaktÛ. Tûchto pût
faktorÛ jsme zasadili do ãasového rámce minulosti, pfiítomnosti a budoucnosti. Jed-
notlivé aspekty této problematiky se neustále v na‰ich diskuzích s úãastníky opa-
kovaly.

Pracovní metody
Pfii volbû pracovních metod jsme se orientovali na proces. Jin˘mi slovy jsme se
snaÏili podnûcovat aktivitu skupiny. Kladli jsme jednotliv˘m úãastníkÛm otázky
a umoÏnili jsme jim diskuzi ve skupinû jako celku i ve dvojicích.

Naslouchali jsme jednotliv˘m názorÛm a snaÏili jsme se jim porozumût. Pravidelnû
jsme hodnotili, ãeho jsme dosáhli a kde se právû nacházíme (Jak daleko jsme se dosta-
li? Kam smûfiujeme? Co bychom mohli dûlat lépe?).

Dal‰í základní pfiístup, kter˘ jsme uplatÀovali v zájmu posílení pozitivní atmosfé-
ry, spoãíval v povzbuzujících komentáfiích, t˘kajících se konání jednotliv˘ch úãast-
níkÛ. Je dovoleno mít úspûch, vidût vlastní potenciál a potenciál ostatních.

S tímto vûdomím jsme kladli pfiímé otázky typu: „Existuje nûco, co vás obzvlá‰È tû‰í?
Ve kter˘ch oblastech se povaÏujete za úspû‰né? Chtûli byste dûlat nûco konkrétní-
ho nebo dûlat nûco lépe?“ Smyslem tûchto otázek bylo získat názory úãastníkÛ a pod-
nítit jejich aktivitu.

První den
V prÛbûhu prvního dne projektu jsme si vytvofiili kontakt a podpofiili dialog mezi
úãastníky.
Postup:
Pfiivítali jsme úãastníky kurzu.
Pfiedstavili jsme se. Otázka: „Chtûli byste o nás nûco vûdût? Proã?“ Alternativní moÏ-
nost spoãívala v napsání urãit˘ch slov na tabuli a úãastníci mûli hádat, která z tûch-
to slov nejlépe vystihují jednotlivé vedoucí projektu.

Rozvádûli jsme pozadí na‰ich jmen. Proã se jmenuji tak, jak se jmenuji? Cítím se
jako Paivi? …
Dali jsme moÏnosti i úãastníkÛm, aby se pfiedstavili a pohovofiili o sobû (tyto infor-
mace byly vedeny jako dÛvûrné).

Seznámili jsme úãastníky s povinnostmi spojen˘mi s úãastí na projektu.
Oãekávání a obavy. âeho chci prostfiednictvím projektu dosáhnout? âemu bych se
mûl lépe vyhnout? Z ãeho mám nejvût‰í strach?
Na‰e cíle.
Model sestávající z pûti krokÛ a model PPC – viz pfiílohy ã. 4 a 5.
Definice praktického kariérového poradenství.
Pfiedstavení se úãastníkÛ. „¤eknûte nám, kdo jste, ne co jste dûlali.“ Pracovali jsme
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s následujícími podpÛrn˘mi otázkami: „Jak˘ den byl pro vás v posledních nûkoli-
ka t˘dnech nejvíce vzru‰ující? Jak˘ jste vidûli v poslední dobû film? Jaká je va‰e
oblíbená hudba? Va‰e idoly…?
Nadnesli jsme my‰lenku deníku. Rozdali jsme diáfie.
Rozdali jsme dotazníky – viz pfiílohy ã. 1 a 2.
Rozdali jsme formuláfi akãního plánu (vyplnûní v prÛbûhu projektu).
Od úplného poãátku kurzu jsme zdÛrazÀovali, jak je dÛleÏité, aby úãastníci projek-
tu pfievzali odpovûdnost sami za sebe, a Ïe v˘sledek projektu bude zcela záviset na
jejich aktivitû.

Druh˘ a tfietí den
Shrnutí pfiedchozího dne.
Tehdy–nyní–pozdûji. Diskuse o minulosti.
Úãastníci projektu nakreslili svou vlastní Ïivotní ãáru a rozdûlili ji na „tehdy“, „nyní“
a „pozdûji“.
Jak jste rozdûlili svou vlastní Ïivotní ãáru? Rozveìte.
Dal‰í cviãení vycházela z osobních pfiíbûhÛ.
Dûdeãek, otec a já. Zemûdûlská spoleãnost, industriální spoleãnost, informaãní
spoleãnost a…?
Historie okresu – napfi. náv‰tûva Jamtli (skanzen).

Tehdy–nyní–pozdûji
Zde uvádíme nûkteré základní teze, které pomohou úãastníkÛm porozumût vlastní
minulosti, pfiítomnosti a budoucnosti.
Historie a budoucnost se setkávají v pfiítomnosti. Je dÛleÏité uvûdomovat si vlastní
minulost, pokud má ãlovûk rozumût vlastním rozhodnutím a chování. Vycházíme
z toho, co bylo, a dne‰ní rozhodnutí budou zítra minulostí. Je nezbytné, aby ãlovûk
rozumûl své minulosti, nesmí v‰ak v ní Ïít. Mûnit mÛÏeme pouze budoucnost. Z minu-
losti se v‰ak mÛÏeme uãit – zejména z chyb, které jsme udûlali.

Vût‰ina z nás si pamatuje, co bylo pfied nûkolika desítkami let, ale jakmile se zamû-
fiíme na budoucnost, je obtíÏné si pfiedstavit, jak bude vypadat ná‰ bûÏn˘ den, fiek-
nûme, v roce 2008, nûkolik let po pfielomu tisíciletí. Budoucnost nabízí celou fiadu
vzru‰ujících otázek a moÏností rozvoje. Napfiíklad: Co se stane se v‰emi poãítaãi
z 90. let 20. století?
Dne‰ní v˘vojové tendence v nás mohou vzbuzovat zároveÀ nad‰ení i obavy. Mno-
zí lidé si uvûdomují, Ïe roste propast mezi tûmi, ktefií mají práci, a tûmi, ktefií jsou
nezamûstnaní, mezi lidmi, ktefií pracují za nízkou mzdu, a lidmi, ktefií mají kvalitní
vzdûlání a pobírají vysoké platy.
Pravda v‰ak je, Ïe sami rozhodujeme o tom, jak události kolem sebe vnímáme.
Lidé se vÏdy museli pfiizpÛsobovat mûnícím se podmínkám. Ti, ktefií byli schopni
rozpoznat nejlep‰í smûr v dané situaci, vÏdy uspûli.
Hovofiili jsme s úãastníky i o jejich pfiístupu k informacím, vûdomostem a vzdûlá-
ní, které povaÏujeme za klíãové faktory na cestû získávání vût‰ího vlivu na vlastní
Ïivot a na cestû ke konkurenceschopnosti na trhu práce.
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Rozebírali jsme v˘znam informací a vûdomí. Pfiístup k informacím (a tudíÏ k vûdo-
mostem) tvofií základ rozhodování a moÏností. âlovûk, kter˘ má pfiíleÏitost ovliv-
Àovat svÛj Ïivot, je ten, kter˘ má pfiístup k informacím.

âtvrt˘ a pát˘ den
Zaãali jsme diskuzí o Ïivotních hodnotách a kvalitû Ïivota.
Co rozumíme „kvalitou Ïivota“? Napi‰te rÛzné názory na tabuli.
Dal‰í cviãení.
Poãítaãové testy.

·est˘ a sedm˘ den
Zaãali jsme probírat obraz o sobû samém a uvûdomování si sebe sama.
Urãit˘ ãas vûnovan˘ anal˘ze vlastního „já“. Jak jsem se vidûl tehdy? Dûlejte si
poznámky. Jak mû vnímali ostatní?
RÛzná cviãení.
Definujte rÛzné termíny: sebevûdomí, sebedÛvûra, sebeúcta.

Na‰e definice tûchto termínÛ je následující.
Sebevûdomí: vûdomí si vlastních siln˘ch i slab˘ch stránek, moÏností a omezení.
• SebedÛvûra: víra ve vlastní schopnosti. „To dokáÏu.“
• Sebeúcta: vûdomí si vlastní dÛleÏitosti, vlastní hodnoty.
• Diskuze o postojích a hodnotách.
Na‰e hodnoty fiídí na‰e postoje, které se zase odráÏejí v na‰em chování. Na‰e cho-
vání je vnímáno okolím rÛznû. V‰e spolu souvisí.

Osm˘ a devát˘ den
Zahájení diskuze o motivaci.
Definujte následující termíny:
• motivovat
• podnûcovat zájem v ostatních lidech, kter˘ vede ke konkrétním ãinÛm.
• inspirovat ostatní lidi.
Motivace:
• síla dodaná do konkrétního ãinu.
• ve‰keré ãinnosti bûhem projektu budou motivovat úãastníky k tomu, aby

pokraãovali ve vlastním plánování.
• jak mÛÏeme motivovat ostatní lidi?
• co mû dokáÏe motivovat?
• co pro vás znamená motivace?
Diskuze o vytváfiení sítí kontaktÛ:
• jak udrÏovat vlastní kontakty?
• jak lze pouÏít skupinu jako síÈ kontaktÛ?
• rÛzná cviãení

Desát˘ den
Prezentovali jsme základní orientaãní údaje o svûtû kolem nás.
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Diskutovali jsme o tom, jakou má skupina pfiedstavu o budoucnosti za pût a deset let.
Jaké budou poÏadovány kvalifikace?
Pokusili jsme se podniknout v˘let do budoucnosti. Jak bude vypadat Ïivot za pût
nebo deset let?
Dal‰í cviãení t˘kající se budoucnosti.

Jedenáct˘ den
První t˘dny projektu jsme zakonãili tím, Ïe jsme dali úãastníkÛm moÏnost, aby sesta-
vili svÛj vlastní akãní plán (podle individuální situace).
Diskutovali jsme o tom, jak˘ je to pocit, kdyÏ ãlovûk dûlá rozhodnutí.
Plánovali jsme spoleãná skupinová setkání.
Plánovali jsme jednotlivá osobní setkání v rámci skupiny.
Demonstrovali jsme, jak˘m zpÛsobem se pracuje se záznamov˘m se‰item a kde je
uloÏen.
Vysvûtlili jsme, Ïe jednotlivé skupiny budou odpovûdné za zpracování záznamÛ
o docházce a za vypracování poznámek z kaÏdého setkání.
Provedli jsme zhodnocení projektu. Hodnocení bylo provedeno po t˘dnech spoleã-
n˘ch aktivit a na konci projektu.

V̆ ‰e uvedené informace znázorÀují, jak lze postupovat pfii vytváfiení struktury pro-
jektu. Model jako takov˘ mÛÏe b˘t pouÏit v celé fiadû nejrÛznûj‰ích situací a pro rÛz-
né cílové skupiny. Pfii jeho uplatÀování v‰ak je nutno pfiizpÛsobit obsah a strukturu
konkrétním podmínkám a sloÏení cílové skupiny.
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5. Kariérové Ïivotní poradenství: model emocí/potfieb

Tuto kapitolu zpracoval registrovan˘ psycholog a psychoterapeut Hilmar Th. Hil-
marsson.

V˘voj v oblasti profesního Ïivota naznaãuje, Ïe postoj ãlovûka k práci se mûní.
Touha ãlovûka b˘t zamûstnán nezávisí pouze na ekonomick˘ch motivech. âlovûk
chce mít pocit, Ïe je souãástí profesní komunity, jejíÏ zájmy jsou chránûné.
Lidé, ktefií mají urãitou formu pracovního pomûru, mají své vlastní poÏadavky na
obsah práce, osobní rÛst, morálku a etiku. Stále více se prosazuje dÛraz na jednot-
livce. (Ronthy-Östberg, 1994)

Tento pohled se v‰ak nesluãuje s tím, k ãemu dochází ve spoleãnosti jako takové
a v podnicích ãi rÛzn˘ch organizacích ve ·védsku i v mezinárodním kontextu.

V prÛbûhu 80. a 90. let 20. století radikálnû omezovaly evropské i americké firmy
poãty pracovních míst (Uchitelle & Kleinfeld, 1996, Pennar, 1996). Pozitivní úãi-
nek tûchto krokÛ byl krátkodob˘, doãasn˘ ãi nulov˘. Markels & Myrray (1996) pí‰í,
Ïe sniÏování poãtu pracovních míst (tzv. „ze‰tíhlování“ – angl. downsizing – pozn.
pfiekladatele) se spí‰e dá pfiirovnat k podfiezáváním vûtve, na které se sedí („hloup-
nutí“ – angl. dumbsizing). (Bolan & Deal, 1997). Firmy si zaãaly uvûdomovat, Ïe
zvy‰ováním poãtu propou‰tûn˘ch ãasto pfiicházejí o dovednosti, vûdomosti a loa-
jalitu. (Reicheld 1993, 1996)
Existuje tedy zfiejm˘ nesoulad mezi potfiebou ãlovûka vykonávat smysluplnou práci
a podnikovou politikou ze‰tíhlování, která nebere v úvahu dlouhodobé dÛsledky.
A právû v tûchto podmínkách pracují jednotliví poradci – pfiesnû v místû, kde se st˘-
kají dva odli‰né názorové proudy, a tudíÏ v ohnisku protichÛdn˘ch zájmÛ. Tato sku-
teãnost pfiedstavuje jeden z mnoha dÛvodÛ, proã je model emocí a potfieb tak dÛle-
Ïit˘. Tento model totiÏ vychází z pfiístupu, kter˘ pfiehlíÏí rozpor mezi lidmi a vnûj‰ími
podmínkami a kter˘ zdÛrazÀuje jednotlivce. Kariérové Ïivotní poradenství pak ten-
to pfiístup dále rozvíjí. Podívejme se tedy podrobnûji, o jak˘ model vlastnû jde.
V˘chodiskem a základním pfiedpokladem je pfiesvûdãení, Ïe ãlovûk se mÛÏe svo-
bodnû rozhodnout, jak se postaví k situacím, do kter˘ch se dostane.
Existuje zde vazba na humanistickou psychologii, kterou charakterizují urãité pfied-
poklady a pfiístupy, které si my, lidé, mÛÏeme osvojit.

Nûkteré z nich formuloval Bugenthal:
1. Humanistick˘ pfiístup, kter˘ vychází z pfiedpokladu, Ïe nejsme pouze pasivními

obûÈmi okolností, ale Ïe kaÏd˘ z nás vytváfiíme svou existenci a neseme
odpovûdnost za to, jak je uspofiádána.

2. Jedna z moÏností, jak nahlíÏet na lidské vztahy, spoãívá v tom, Ïe ãlovûk není
povaÏován za subjekt, se kter˘m lze manipulovat, n˘brÏ za objekt se sv˘m
vlastním zpÛsobem existence.

3. DÛraz na hodnotu plného proÏití toho, co se dûje zde a nyní – coÏ znamená
pfiijetí i nepfiíjemn˘ch emocí, jako je bolest, lítost, hnûv a vina.

46



P. F.ART Studio Brno, Tel./fax: (05) 57 14 42, E-mail: studio@pfart.com0105/2002 P.F.ART - Vnitfiky Publikace NVF A5

str. 47

4. DÛraz na hodnotu otevfiené a upfiímné komunikace
(v˘Àatek z Lund & Eriksson, 1994).

JestliÏe si uvûdomíme v˘znam tûchto aspektÛ v kariérovém poradenství, musíme
vûfiit ve schopnosti sv˘ch klientÛ a hledat, jaké mají moÏnosti, chtûjí-li zmûnit svou
situaci.

Zakladatelem humanistického pfiístupu je Carl Rogers. O vífie v ostatní fiíká násle-
dující:
„Jedna z nejrevoluãnûj‰ích my‰lenek, která má pÛvod v klinick˘ch zku‰enostech,
spoãívá v tom, Ïe nejvnitfinûj‰í podstata lidského charakteru, nejhlub‰í rovina osob-
nosti je pozitivní, tj. v zásadû spoleãenská, pokroková, rozumná a realistická.“ Víra
ve schopnosti ostatních lidí se odráÏí v profesionálním pfiístupu, a proto s ní mÛÏe-
me jednoznaãnû pozitivnû pracovat.

Profesionální pfiístup
Pfii odborném pohovoru by mûl b˘t kladen dÛraz na klienta. Pfiedev‰ím by mûl b˘t
klient podnûcován k tomu, aby se zorientoval ve vlastní situaci a aby pochopil své
potfieby a pfiání. Zku‰enost, odbornost a lidské porozumûní na stranû poradce mohou
pak vést k vytvofiení urãité formy spolupráce.

Je dovoleno hovofiit o osobních pocitech anebo záleÏitostech, pouze v‰ak v souvis-
losti s klientov˘mi problémy ãi potíÏemi. (Zimsen, 1993)

„B˘t profesionál“ také znamená podporovat klienta v hledání vlastního individuál-
ního fie‰ení. Je moÏné postupovat tfiemi zpÛsoby:
1. Naslouchat tomu, co klient fiíká, a upfiesÀovat situaci, pocity, potfieby

a souãasnû pfiání a touhy daného ãlovûka.
2. Klást otázky, které napomohou klientovi najít vlastní fie‰ení a které povedou

k lep‰ímu porozumûní vlastní situaci a potvrdí zájem ze strany pfiíslu‰ného
odborníka.

3. Podporovat a posilovat klientovy osobní schopnosti a potvrzovat, Ïe v nû
vûfiíme.

Klienta lze povaÏovat za odborného znalce své vlastní situace a ve‰ker˘ch skuteã-
ností a emocí, které s ní souvisejí. Na kariérovém poradci pak je, aby poskytl odbor-
né vedení, podporu, pomohl klientovi v rozvoji a podnítil jeho motivaci ke zmûnû.
Mûl by v‰ak postupovat tím zpÛsobem, Ïe vymezí rÛzné alternativní moÏnosti
a vysvûtlí praktické uplatnûní základních pravidel. V rámci profesionálního pfiístu-
pu jde pfiirozenû i o vymezení hranic klientovy pracovní praxe.

Carl Rogers zdÛrazÀuje tfii základní pfiístupy k vytváfiení takového vztahu, kter˘ pod-
pofií daného ãlovûka v tom, aby se rozvíjel a realizoval svÛj potenciál. Pfii rozhovo-
ru s druh˘m ãlovûkem mÛÏeme b˘t:
1. Empatiãtí – naslouchat pozornû jeho pocitÛm a potfiebám.
2. Pravdiví – upfiímní a otevfiení, pokud jde o na‰e vlastní pocity.
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3. Pozitivnû vstfiícní – pfiijmeme druhého ãlovûka takového, jak˘ je, a budeme
vûfiit v jeho schopnost vyfie‰it ve‰keré problémy konstruktivním zpÛsobem.
MÛÏeme i ukázat, Ïe nám na nûm záleÏí tím, Ïe jsme bûhem schÛzky vstfiícní
a pfiívûtiví. (Rogers, 1970)

Pov‰imnûme si, Ïe jde pfiedev‰ím o schopnost vcítit se do situace druhého ãlovûka a pfii-
tom si zachovávat upfiímnost a pravdivost. V rozhovoru tedy oba souãasnû berou i dáva-
jí. Z odborného hlediska tak mÛÏeme hovofiit i o problematiãtûj‰ích otázkách, otáz-
kách, které vyvolávají prudké reakce nebo které nás z lidského hlediska nûjak omezují.

MÛÏeme sdûlovat i své názory nebo fiíkat, co si myslíme. Jde o otevfien˘ a upfiímn˘
dialog, pfii kterém dochází k vzájemné v˘mûnû zku‰eností.

Model rozhovoru („konverzaãní“ model)
KaÏd˘ rozhovor má tfii pfiirozené fáze: úvod, hlavní téma a závûr. (Eide & Eide, 1997)
Tyto tfii fáze se projevují i v rozhovorech mezi klienty a poradci.

Tfii fáze „konverzaãního“ modelu
První fáze obsahuje úvod, ve kterém je navázán kontakt a kdy je vysvûtlen úãel

rozhovoru.
Ve druhé fázi rozebereme situaci a ujasníme si, co klient potfiebuje.
Ve tfietí fázi provedeme shrnutí a vypracujeme akãní plán.

Tyto tfii fáze na sebe logicky navazují a tvofií základní pfiedpoklad pro vytvofiení plod-
ného dialogu, kter˘ povede k pozitivnímu v˘voji.

Uveden˘ model staví i na konceptu empatie, tj. schopnosti vcítit se do pocitÛ jin˘ch.
Poslední v˘zkumy v psychologii, biologii a neurologii ukazují, Ïe emoce jsou dÛle-
Ïitûj‰í, neÏ se vûdci pÛvodnû domnívali. (Goleman, 1995) âiny jsou motivovány
emocemi. Chceme-li ovlivÀovat jiné lidi, musíme b˘t schopni reagovat na jejich
pocity a potfieby.

Úvod do rozhovoru
Odborn˘ pohovor zaãíná úvodem, kter˘ má dvû ãásti:
1. Navázání kontaktu.
2. Vysvûtlení, jak dlouho mÛÏe pohovor trvat, a vymezení úãelu a cíle pohovoru.

Hned na poãátku musíme vytvofiit v klientovi pocit, Ïe je vítán. Zvolíme vhodná slo-
va uvítání, vyzveme jej, aby se posadil, pfiípadnû pokyneme rukou k Ïidli. Tím je
vytvofien základní pfiedpoklad pro vybudování vzájemné dÛvûry – první dojem.
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Ten má pro prÛbûh rozhovoru velk˘ v˘znam. (Nilsson & Waldemarson, 1994) Prv-
ní dojem pak bude pfievaÏovat po celou dobu rozhovoru.

Pocit sblíÏení ãasto vyvstane jiÏ po nûkolikaminutové nezávazné konverzaci. Karié-
rov˘ poradce mÛÏe poloÏit nûkolik otázek, které vedou k navázání kontaktu. Takové
otázky se mohou t˘kat nûãeho známého, a odpovûì je tudíÏ jednoduchá. MÛÏeme
napfiíklad hovofiit o poãasí nebo se mÛÏeme klienta zeptat, jestli na‰el bez problé-
mÛ místo setkání.
Ve vlastním pracovním prostfiedí si ãlovûk ãasto neuvûdomuje, Ïe host nemusí b˘t
obeznámen s bûÏn˘mi postupy. JestliÏe ãlovûk neví, co jej ãeká, lehce znervózní
a znejistí. Proto je dobré struãnû naznaãit, jak bude rozhovor bûhem první schÛzky
probíhat.

Tyto obecné informace se mohou t˘kat obsahu rozhovoru, úlohy obou stran – napfií-
klad stanovíme, Ïe poradce bude klást otázky a klient bude odpovídat. Konverzaci
mÛÏeme i rámcovû vymezit napfiíklad tím, Ïe urãíme její délku, zeptáme se klienta,
o ãem by chtûl sám hovofiit, a fiekneme, o ãem budeme hovofiit my.

Sdûlíme-li klientovi, jak dlouho bude rozhovor trvat, vytvofiíme si tím nûkolik v˘hod.
JestliÏe ãlovûk ví, kolik ãasu má k dispozici, mÛÏe se lépe zamûfiit na dané téma a neod-
boãuje k nepodstatn˘m vûcem. Vûdomí ãasu také umoÏÀuje lépe rozhovor fiídit.

MÛÏeme také klienta pfieru‰it, jestliÏe nehovofií na dané téma, a poÏádat ho, aby tu-
to vûc rozvedl pozdûji.
Pokud ãlovûk nemá pfiedstavu o tom, jak dlouho bude schÛzka trvat, mÛÏe se nadmûr-
nû soustfiedit na jedno téma, popfiípadû hovofiit o nûãem, co není v dané chvíli podstat-
né. Poradce tak musí klienta i nûkolikrát pfieru‰it, coÏ má negativní vliv na jejich vztah.
Úãel nebo cíl rozhovoru má pro obû strany velk˘ v˘znam. Kariérov˘ poradce by mûl
dát jednoznaãnû najevo, Ïe jde o odborn˘ pohovor, jehoÏ smyslem je zmûna. Sta-
novením cíle rozhovoru jasnû vymezíme témata, která by mûla b˘t jeho pfiedmû-
tem, a naopak témata, kter˘m je tfieba se vyhnout. Poradce tak mÛÏe b˘t ke klien-
tovi pfiímûj‰í a jednoznaãnûj‰í. Obû strany vûdí, co mohou oãekávat.

Pro klienta je stanoven˘ cíl rozhovoru urãit˘m zdrojem pocitu jistoty. „Vím, o ãem
se bude mluvit – nemusím se bát Ïádn˘ch pfiekvapení.“ Klient se tak mÛÏe rozhovo-
ru lépe úãastnit tím, Ïe fiídí své odpovûdi, aby k danému cíli smûfiovaly, a neodbíhá
od jádra vûci.

Anders Engquist se zam˘‰lí nad tím, ãeho chtûjí lidé pfii komunikaci s ostatními
lidmi dosáhnout. Hovofií o nûkolika moÏnostech, nedÛleÏitûj‰í v‰ak je snaha získat
kontrolu nad situací.

Proã je potfieba kontroly tak dÛleÏitá? ProtoÏe nejistota dává vznik obavám. Bûhem
rozhovoru se lidé snaÏí zjistit, o co vlastnû v daném rozhovoru a danému ãlovûku
jde, co bude následovat, zda lze oãekávat nûjaké nebezpeãí, na ãí stranu se pfiiklání
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‰tûstí atd. Bûhem rozhovoru se obû strany snaÏí získat pevnou základnu a pocit jis-
toty, Ïe vûdí, jaká platí pravidla. (Engquist, 1991)

Proto si zvyknûte pfii prvním setkání s nov˘m klientem hovofiit jasnû a jednoznaã-
nû. Sdûlte mu, o ãem budete mluvit, co od nûj oãekáváte a co se bude dít. Jak dlou-
ho bude rozhovor trvat. Pohovofite o úãelu setkání. Jakmile tak uãiníte, zmen‰íte
tak pocit nejistoty, kter˘ lidé pfii setkání s nov˘mi lidmi zaÏívají. Dáte jim pevn˘ bod,
ze kterého mohou vycházet.

V˘voj situace: anal˘za
Pfii anal˘ze jde o vyjasnûní situace z pohledu klienta. Jak vidí svou situaci? PomÛ-
Ïeme mu zvût‰it úhel pohledu na vlastní situaci: jaké jsou moÏnosti a kde jsou hra-
nice? Pfiedpoklady ãlovûka závisí na mnoha rÛzn˘ch faktorech: rodinné pomûry, úro-
veÀ vzdûlání, zájmy, osobnost a dovednosti. Bûhem analytické ãásti jsou rozebírána
fakta i emoce. Fakta pouÏíváme k podrobnému objasnûní konkrétní situace z obec-
ného i holistického hlediska.
„Emoce“ uplatÀujeme pfii reakci na klientovy nejvnitfinûj‰í pocity a vyjadfiujeme vní-
mavost a porozumûní.

Porozumût emocím je dÛleÏité, protoÏe city a pocity motivují k ãinÛm.
Anal˘zu obvykle poradce ukonãí tím, Ïe souhrnnû popí‰e klientovu situaci tak, jak
ji vnímá. Klient pak mÛÏe jeho interpretaci potvrdit.
Nyní je tfieba se zamyslet. Je totiÏ jednoduché v‰e uspûchat a zaãít pracovat na zmû-
nû pfiedtím, neÏ jsme zpracovali holistick˘ náhled na cel˘ Ïivot daného ãlovûka.
Plánování jak˘chkoliv zmûn musí pfiedcházet kompletní anal˘za. DÛvodÛ je nûko-
lik: vyprávíme-li nûkomu, kdo má zájem nám porozumût, o svém Ïivotû, vznikne
pocit dÛvûry a blízkosti. A právû tato dÛvûra a blízkost povede k pozdûj‰ím pfiíleÏi-
tostem, jak na tento rozhovor navázat a pokusit se fie‰it konkrétní problémy.
Pokud si nevytvofiíme holistick˘ pohled na ãlovûka, dostáváme se do situace, kdy
je velice jednoduché nabídnout nûjaké fie‰ení, které buì zcela nic nefie‰í, nebo kte-
ré vyústí v nûjakou formu emocionálního konfliktu.

Anders Engquist uvádí nûkolik dÛvodÛ, proã spolu lidé komunikují. Jedním z tûch-
to dÛvodÛ je ten, Ïe konverzace pfiispívá k osobnímu rozvoji. Ale jak˘m zpÛsobem?

BûÏn˘ zpÛsob, jak vyvolat zmûnu, je fiíci nûkomu, co má dûlat. MÛÏeme zvolit formu
rady, návrhu nebo pfiíkazu. Lidé jsou na tento zpÛsob ovlivÀování citliví. Mohou mít
pocit, Ïe se ostatní snaÏí rozhodnout za nû. KdyÏ k nûãemu takovému dojde, lidé pfiiro-
zenû vzdorují. Ti, ktefií jsou vznûtliví, mohou svÛj protûj‰ek i slovnû napadnout. Nejãas-
tûji se v‰ak jejich vzdor projeví tak, Ïe mlãí a pak udûlají to, co sami uznají za vhodné.

Chcete-li se vyhnout tûmto negativním emocionálním reakcím, zvyknûte si vÏdy
vyzvat klienta, aby fiekl, co on sám chce dûlat.

Vytvofiíte v nûm pocit svobody – to, co chce udûlat, ãasto udûlá jako první krok.
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Jako lidé se mÛÏeme vyvíjet prostfiednictvím rÛzn˘ch zpÛsobÛ konverzace, tedy neje-
nom tehdy, kdyÏ nám nûkdo radí nebo pfiikazuje. MÛÏeme vytvofiit dialog, kdy se
sv˘m protûj‰kem dûlíme o subjektivní obraz skuteãnosti. VymûÀujeme si názory
a v˘sledkem je vznik nov˘ch obrazÛ. Tyto nové obrazy nejsou souhrnem toho, co
jsem fiekl já a co fiekl mÛj protûj‰ek. Jsou nûãím nov˘m, co jsme vytvofiili spoleã-
nû. (Engquist, 1991) V rozhovoru tedy nejde pouze o hierarchii odborník–klient, jde
o vzájemnou v˘mûnu zku‰eností.

Zaãít „napravovat“, aniÏ dokonãíme anal˘zu, je tedy snadné. Pokud v‰ak chceme
ostatním pomoci, musíme je vyslechnout a porozumût tomu, co fiíkají. Vûhlasn˘ psy-
cholog Carl Rogers o naslouchání ostatním pí‰e:
„V‰iml jsem si, Ïe kdyÏ sám sobû umoÏním, abych rozumûl ostatním, nesmírnû se tím
obohacuji. ZpÛsob, jak˘m formuluji tento názor, se mÛÏe zdát velice zvlá‰tní. Potfiebuje
ãlovûk sám sobû umoÏnit, aby rozumûl ostatním? Myslím, Ïe ano. Na‰e první reakce
na to, co sly‰íme od ostatních lidí, není porozumûní, n˘brÏ hodnocení nebo soud.
JestliÏe nûkdo vyjádfií pocit, postoj nebo názor, témûfi okamÏitû si pomyslíme „to je
pravda“, „to je hloupost“, „to je nenormální“ nebo „to je moc pûkné“. Velice zfiíd-
ka sami sobû umoÏníme skuteãnû porozumût tomu, co dané sdûlení znamená pro ãlo-
vûka, kter˘ je vyfikl. (Rogers, 1961)

Porozumûní a anal˘za jsou základními pfiedpoklady pro odborn˘ pohovor. UmoÏ-
nûme sami sobû porozumût ostatním lidem. Sami tím získáme. Nespûchejme pfiíli‰
s dobrou radou nebo návrhem fie‰ení. V âínû existuje pfiísloví, které vyjadfiuje sta-
rou v˘chodní moudrost: „Ten, kdo na‰lapuje opatrnû, dojde daleko.“ Zastavte se
a ujistûte se, Ïe zcela rozumíte situaci svého protûj‰ku. Budete tak schopni poskyt-
nout skuteãnû kvalitní a komplexní pomoc.

Co chce klient?
Jakmile se klienta zeptáme, co sám chce, a povzbuzujeme ho, aby hovofiil, teprve
tehdy zaãne podrobnûji rozebírat svÛj problém. Tím, Ïe mu umoÏníme, aby se vyjád-
fiil, vytvofiíme jeho motivaci a úãast a podnítíme v nûm vÛli ke zmûnû.
Poradce by mûl aktivnû hledat moÏnosti a vûfiit v klientovu vÛli ke zmûnû. Poradco-
va schopnost probudit v klientovi motivaci je totiÏ právû tím aspektem, kter˘ vede
ke zmûnû a k dlouhodobûj‰ímu fie‰ení. Anders Engquist své pojednání o tom, proã
lidé komunikují, uzavírá uvedením dal‰ího dÛvodu, kter˘m je potfieba uznání. Zna-
mená to, Ïe chceme, abychom byli bráni váÏnû. âlovûk, kter˘ uznává ostatní, vlast-
nû stvrzuje jejich právo na vlastní hodnoty, názory a city a nediskutuje o tom, zda jsou
správné, nebo nesprávné. Je pomûrnû snadné se domnívat, Ïe jsme si zcela jisti v tom,
co ná‰ protûj‰ek udûlá. Pro nás poradce je takové uvaÏování je‰tû snaz‰í v tom smys-
lu, Ïe se na celou situaci díváme z odborného hlediska a jiÏ jsme se s lidmi ve stejné
situaci setkali. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe pfiesnû víme, jak˘ bude klientÛv dal‰í krok. Ale
je tomu skuteãnû tak? Rozhodnû to není tak jisté. V kaÏdém pfiípadû se v‰ak mÛÏe-
me ptát. Ptáme-li se, dáváme svému protûj‰ku jistotu, Ïe ho uznáváme.
Îe ho bereme váÏnû.
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Akãní plán
KdyÏ klient vyjádfií vÛli ke zmûnû, je nutné vypracovat rÛzné alternativy dal‰ích kro-
kÛ. Obvykle se postupuje tak, Ïe se klienta ptáme a formulujeme své návrhy.
Tyto návrhy fie‰ení by mûly b˘t konkrétní – mûly by tedy pfiesnû formulovat, co,
kdy a kde se bude dít. Je lep‰í takov˘ akãní plán zpracovat písemnû. Klient si tak
mÛÏe vÏdy pfiipomenout, na ãem se vlastnû s poradcem dohodl.

Zhodnocení, domluva dal‰í schÛzky a zopakování toho, co bylo dohodnuto
KdyÏ se blíÏí závûr pohovoru, poradce mÛÏe klienta upozornit na ãas, a tak mu umoÏ-
ní, aby dokonãil to, co chtûl fiíci, aniÏ mûl pocit, Ïe je pfieru‰ován ãi odmítán.

Pfii odborném pohovoru je dÛleÏité vÏdy zhodnotit, co bylo fieãeno. MÛÏeme postu-
povat tak, Ïe se klienta pfiímo zeptáme, jak˘ má z rozhovoru pocit. âasto je dÛleÏité
otázku poloÏit tak, aby motivovala k odpovûdi. Napfiíklad: „Na‰ím cílem je, aby tah-
le schÛzka byla pro vás co nejpfiínosnûj‰í. Byl (a) bych proto rád(a), kdybyste mi mohl(a)
k na‰emu rozhovoru nûco fiíci. Bylo pro vás nûco zvlá‰tû zajímavé, nebo naopak nepfií-
jemné? Podle va‰í odpovûdi pak mohu zmûnit postup pfii na‰í pfií‰tí schÛzce.“
Své pfiipomínky mÛÏe vyjádfiit i poradce.

JestliÏe plánujeme dal‰í setkání, je tfieba si zapsat dobu schÛzky a zopakovat v‰e,
co bylo bûhem první schÛzky dohodnuto. Co má klient udûlat do pfií‰tí schÛzky?
Co má udûlat poradce? MÛÏe jít napfiíklad o nûkolik telefonick˘ch rozhovorÛ, set-
kání s urãitou osobou, praktické procviãování urãité vûci nebo vyhledání urãit˘ch
informací.

Konverzaãní techniky v modelu emocí/potfieb
Ve vût‰inû knih, které popisují konverzaãní techniky, není Ïádná zmínka o tom, jak
pfiistupovat k emocím nebo potfiebám. Proto zde uvádíme struãn˘ popis takov˘ch
postupÛ v poradenství.

Povzbuzování klienta, aby hovofiil o sobû – otevfiené otázky
Chceme-li ãlovûka nûjak nasmûrovat, musíme znát jeho situaci. Na základû této zna-
losti pak mÛÏeme navrhovat dal‰í kroky. Informace tohoto typu získáme pomocí sys-
tematického kladení otázek.

Jde-li nám o to, aby se klient otevfiel a rozhovofiil o sobû, musíme nejprve klást
otevfiené otázky. Otevfiená otázka se vyznaãuje typickou intonací, kdy je na konci
jasnû rozeznateln˘ otazník. Následuje dostateãnû dlouhá pauza, aby klient mohl odpo-
vûdût. Pokud neodpoví hned, není Ïádn˘ dÛvod k obavám. Lidé potfiebují ãas, aby
si svou odpovûì mohli rozmyslet.

Otevfiené otázky zaãínají slovy: kdy, kde, co, kdo, jak nebo jak˘. Na otevfienou
otázku má klient moÏnost dát vlastní odpovûì. Ve skuteãnosti v‰ak otevfienost otáz-
ky nespoãívá v tom, jaké slovo pouÏijeme na jejím zaãátku, ale spí‰e v zájmu a pozor-
nosti, kter˘ se projevuje fieãí tûla.
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Nûkdy není klientovi jasné, proã byla urãitá otázka poloÏena. V takovém pfiípadû
odpovídá mlãením nebo je jeho odpovûì vyh˘bavá. Atmosféra se citelnû zmûní
a v˘sledkem jsou dal‰í a dal‰í otázky. Abychom se takové situaci vyhnuli, mÛÏeme
dÛvod, proã se ptáme, uvést spoleãnû s otázkou.

Poradce: „Rád(a) bych se nûco dozvûdûl(a) o va‰em ‰kolním Ïivotû. Bude mno-
hem snaz‰í vám pomoci, jestliÏe si budu schopen(a) o vás vytvofiit ucelenou pfied-
stavu. Proto by bylo zajímavé vûdût, jak jste si vedl(a) na stfiední ‰kole, pokud jde
o známky, kamarády atd.“
Poradce: „Nechápu souvislost mezi va‰ím sÀatkem a odchodem z pfiedchozího
zamûstnání. Mohl(a) byste mi to vysvûtlit?“

Jako poradci, ktefií vedou rozhovory s lidmi v rámci své profese, povaÏujeme nûkdy
za samozfiejmé, Ïe máme právo klást otázky, aniÏ by toto právo bylo ze strany kli-
entÛ nûjak zpochybÀováno.

Pamatujme si, Ïe je dÛleÏité ke kaÏdé otázce pfiidat vysvûtlení, proã se vlastnû ptá-
me. Povzbudíme tak klienta k vût‰í otevfienosti a v˘sledkem je mnohem detailnûj‰í
odpovûì, protoÏe klient pfiesnû chápe dÛvod, proã se ptáme.

Uzavfiené otázky – za úãelem získání konkrétnûj‰ích informací
Uzavfiené otázky pouÏíváme tehdy, jestliÏe potfiebujeme získat podrobnûj‰í infor-
maci nebo usmûrÀovat rozhovor. Na tento druh otázek je jednoduchá odpovûì – ano,
nebo ne. Smyslem je tedy získání konkrétnûj‰ích informací nebo uji‰tûní, zda jsme
dobfie rozumûli urãité odpovûdi.
Uzavfiené otázky, kter˘mi chceme získat dal‰í informace, bychom mûli klást s urãi-
tou mírou opatrnosti. Pokud poloÏíme nûkolik uzavfien˘ch otázek bezprostfiednû
po sobû, mÛÏe mít klient pocit, Ïe je vysl˘chán. Je‰tû hor‰í situace mÛÏe vznik-
nout, jestliÏe se uzavfiené otázky stfiídají s otázkami, na které následuje jednoslov-
ná odpovûì. Napfiíklad: „Studoval jste mechaniku?“ – „Jste Ïenat˘, nebo rozvede-
n˘?“ – „Byl jste na vojnû?“
Takov˘ zpÛsob dotazování vyvolá v klientovi nepfiíjemn˘ pocit a v˘sledkem je, Ïe
pfiestane hovofiit.

Jako v˘slech mÛÏe pÛsobit i nûkolik po sobû následujících otevfien˘ch otázek, kte-
ré poloÏíme bez pfiíslu‰ného vysvûtlení. Napfiíklad: „Kdy jste nastoupil do práce?“
– „Kdy jste pfiestal pracovat jako pekafi?“ – „Jak probíhala vojna?“ Takov˘ sled
otázek mÛÏe b˘t pociÈován jako násiln˘.

Aktivní naslouchání
Ve vût‰inû povolání je nejv˘znamnûj‰ím kritériem posuzování odborné zpÛsobi-
losti schopnost aktivnû naslouchat ostatním. Proã? Chceme-li s lidmi spolupraco-
vat a pÛsobit na nû, musíme vûdût, jak pfiem˘‰lejí a co cítí. Teprve pak mÛÏeme nabíd-
nout vhodné argumenty.
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Naslouchání vede k vytvofiení vztahu, kter˘ se vyznaãuje pozitivní spoluprací, otev-
fieností, dÛvûrou, úctou a empatií. Jde proto o „nejuÏiteãnûj‰í soubor dovedností v po-
radcovû repertoáru“. (Hargie, 1997)

Nejjednodu‰‰í model naslouchání spoãívá v opakování toho, co protûj‰ek fiekl – vlast-
ními slovy a struãnûji. Následuje otázka, zda bylo shrnutí správné.
Rozhovor tedy mÛÏe vypadat takto:

Klient: „Pracoval jsem ãtyfii roky ve v˘robû a pak v Ïelezáfiství. Nûkolik let potom
jsem mûl stánek, ale v poslední dobû jsem na podpofie a obãas mû po‰lou na krátko-
dobou brigádu.“
Poradce: „TakÏe jste vystfiídal nûkolik zamûstnání – v prÛmyslové v˘robû, v Ïelezáfi-
ství, jako majitel stánku a v poslední dobû jste nezamûstnan˘ a jen nûkdy máte
moÏnost krátkodobého pfiiv˘dûlku. Je to tak?“
Klient: „Ano, pfiesnû tak.“
Pov‰imnûme si, Ïe pfii naslouchání nejde pouze o shrnutí a uji‰tûní, zda jsme správ-
nû rozumûli. Dobr˘ naslouchající ãasto pfiidá urãité informace a zdÛrazní, co je dÛleÏi-
té. Tato metoda se obecnû naz˘vá „aktivní naslouchání“. (Gordon, 1975).

Dobré aktivní naslouchání spoãívá v tom, Ïe naslouchající krátce a struãnû shrne,
co bylo fieãeno, nebo pouÏije jin˘ch formulací. Je dÛleÏité neopakovat slovo od
slova, ale pouÏívat synonymní v˘razy.
Pro lep‰í porozumûní uvádíme nûkolik pfiíkladÛ.

Hovofiící: „Nezvládám dûlat celé dny.“
Naslouchající: „Nemáte sílu pracovat na pln˘ úvazek.“
Hovofiící: „Myslím, Ïe nemÛÏu zpátky do ‰koly.“
Naslouchající: „Nejste si jist˘, zda chcete znovu studovat.“

Proã je aktivní naslouchání v rozhovoru dÛleÏité? ProtoÏe jeho prostfiednictvím doka-
zujeme, Ïe nás zajímají my‰lenky, pocity a názory na‰eho protûj‰ku a nepfiímo i jeho
vlastní osoba.
Navíc díky aktivnímu naslouchání máme jistotu, Ïe se se sv˘m protûj‰kem nemíjí-
me a Ïe obû strany pfiesnû ví, o ãem je fieã.

V‰ichni víme, Ïe ãlovûk má dobré a ‰patné dny. Jednou jsem byla celou noc vzhÛ-
ru se synem, kter˘ mûl bolesti Ïaludku. V‰e se projevilo druh˘ den. Pozdû odpolednû
jsem byla velice unavená. Navíc mû popudil jeden z pacientÛ, kter˘ se nechtûl pod-
robit opatfiením, která navrhla Národní poji‰Èovna a já sama.

Zavolala jsem poradkyni a podrobnû jsme o pacientovi hovofiily. V závûru jsem jiÏ
nebyla schopna rozhovor sledovat. Poradkynû zareagovala: „TakÏe se zdá, Ïe chce-
te, abychom se na va‰eho pacienta podívali komplexnûji a abychom vám pomohli
najít fie‰ení.“ Její schopnost naslouchat mû zcela ohromila a velmi na mû zapÛsobi-
la. Pfiesnû to jsem se snaÏila vyjádfiit. Bylo velmi pfiíjemné setkat se s nûk˘m, kdo
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má takovou schopnost. Spoleãnû jsme pak pracovali na daném pacientovi a pfiipra-
vili jsme takov˘ pracovní model, kter˘ vyhovoval jeho potfiebám.

PouÏijme nyní pfiíkladu v˘‰e uvedené konverzace s poradkyní a zamysleme se nad
tím, co vlastnû naslouchání znamená: jestliÏe nûkoho posloucháme, rozumíme tomu,
co fiíká. Naslouchání pfiedstavuje i pfiím˘ zpÛsob vytváfiení dÛvûry. V odborn˘ch
pohovorech ménû mluvte a více naslouchejte. KdyÏ dobfie nasloucháte, vá‰ protûj-
‰ek bude pfiipraven˘ vás vyslechnout (Covey, 1989). Nasloucháním zvy‰ujete svou
schopnost spolupracovat a ovlivÀovat.

Aktivní naslouchání je také jeden ze zpÛsobÛ, jak povzbudit klienta, aby se více roz-
hovofiil o vlastní situaci. âlovûk sám není vÏdy schopen poskládat dohromady jed-
notlivé kameny mozaiky. KdyÏ mu v‰ak nûkdo pomÛÏe nasloucháním, dokáÏe lépe
rozeznat, co k ãemu patfií.

Aktivní naslouchání vytváfií dÛvûru i vzhledem k tomu, Ïe umoÏÀuje klientovi opravo-
vat naslouchajícího a usmûrÀovat tak jeho porozumûní. Naslouchající tak dává hovofií-
címu najevo, Ïe on má pravdu, protoÏe pouze on pfiíslu‰nou situaci skuteãnû proÏil
(Hägg & Kuoppa, 1997). Pokud jde o míru naslouchání, existují v‰ak i v poraden-
ství hranice. Nikdy nemÛÏeme za ostatní fie‰it jejich osobní problémy. Tím bychom
jim nepomohli. Pouze bychom pfievzali jejich zátûÏ na svá bedra a znemoÏnili jim
tak podniknout kroky k tomu, aby se své zátûÏe zbavili a mohli se dále rozvíjet. MÛÏe-
me pouze naslouchat tomu, co fiíkají, a poskytnout jim pohled na jejich situaci z jiné-
ho úhlu. Taková podpora je ãasto dostateãná v tom smyslu, Ïe ãlovûka povzbudí, aby
hledal své vlastní fie‰ení.

Naslouchání faktÛm a emocím
V rozhovoru je moÏné vnímat sdûlované skuteãnosti a souãasnû emoce, které tato
sdûlení provázejí. Neexistují Ïádná pravidla, která by tomu, kdo rozhovor vede,
pfiikazovala, co a jak má dûlat. âlovûk musí spoléhat na vlastní intuici, která v pod-
statû staví na situacích, které sám proÏil.

Existuje v‰ak jednoduché pravidlo pro pfiípad, kdy se projeví emocionální reakce
jako vztek, deprese, lítost nebo mlãení.
Nasloucháme-li projevÛm emocí, zvy‰ujeme tak svou schopnost tûmto emocím poro-
zumût a pochopit, co se uvnitfi daného ãlovûka odehrává. Emoce ãasto signalizují
urãitou potfiebu, touhu, vÛli nebo zájem. Vnímáním emocionálních projevÛ se uãí-
me zvládat obtíÏné emocionální situace.
Pfiedstavme si napfiíklad, Ïe jednáme s ãlovûkem, kter˘ je rozzloben˘. Místo abychom
hájili svÛj názor, soustfiedíme se na to, jak se jeho emoce projevují a jak je vysvûtluje.

Rozhovor mÛÏe vypadat následovnû:

Klient: „Vy mû nechápete. Proã bych tady mûl sedût a ztrácet ãas, kdyÏ pro mû stej-
nû nemáte Ïádnou práci?“
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Poradce: „Jste zfiejmû rozzloben˘ a potfiebujete, aby vám nûkdo pomohl v tom, co
dûlat dál.“

Tím, Ïe se snaÏí zjistit pfiíãinu hnûvu, pocity a potfieby, mÛÏe poradce zabránit konflik-
tu. Nasloucháním si otevfie cestu k vnitfiním pocitÛm klienta, a tak je pomûrnû snad-
né odhalit, o co se vlastnû sv˘m projevem zlosti snaÏí.

Nasloucháním lze skuteãnû emoce zklidnit. Zkusme si pfiestavit, co by se stalo,
kdyby se poradce zaãal obhajovat nebo vysvûtlovat svÛj názor na danou vûc. Rizi-
ko vyhrocení konfliktu by se tím znaãnû zv˘‰ilo.

Kladení „procesov˘ch“ otázek
Nûkdy se dostaneme do situace, kdy je zcela zfiejmé, Ïe se klient podceÀuje. Pfii
jedné pfiíleÏitosti jsem hovofiila s Ïenou, která zaÏívala stavy úzkosti, které prame-
nily z nízké sebedÛvûry. Terapie byla témûfi u konce a obû jsme vûdûly o celé fiadû
situací, kdy klientka byla schopna reagovat v bûÏn˘ch situacích bez jak˘chkoliv pro-
blémÛ. V dal‰í fázi rehabilitace mûla nastoupit do práce.

Klientka: „MÛÏete mi napsat potvrzení, Ïe nejsem schopna nastoupit do práce?“
Já, poradce: „A jste si jistá, Ïe nemÛÏete pracovat?“
Klientka: „Ale vÏdyÈ jste mû vidûla, víte jak se cítím!“
Já, poradce: „Já jsem pfiesvûdãená, Ïe do práce mÛÏete“.
Klientka: „Jen si vzpomeÀte, co se stalo pfied ‰esti mûsíci, jak jsem málem omdlela
v autobuse jenom proto, Ïe na mû fiidiã zaãal mluvit. Bojím se seznamovat s lidmi
a mluvit s nimi.“

KdyÏ jsme do‰ly tak daleko, pochopila jsem, Ïe jsme se dostaly do konfliktní situ-
ace, ve které nekomunikujeme. KdyÏ se snaÏíme ovlivnit druhého ãlovûka, ãasto usi-
lujeme o prosazení vlastního názoru. Na kaÏd˘ argument, kter˘ pouÏijeme, sly‰í-
me protichÛdn˘ názor, a dokonce pfiíklady, kter˘mi daná osoba svÛj názor dokládá.
Tím tento protiargument získává na vûrohodnosti.

Kognitivní teorie uplatÀuje jako jedno ze sv˘ch v˘chodisek názor, Ïe na‰e pocity
a jednání v˘raznû ovlivÀují my‰lenky. Podle této teorie na‰i interpretaci toho, co se
nám pfiihodilo, urãují kognitivní procesy. Tyto kognitivní hodnotící procesy pak
vytváfiejí pocity, které nás zase vedou k urãitému zpÛsobu jednání.

Jeden ze závûrÛ, kter˘ lze z této teorie vyvodit, je ten, Ïe jestliÏe chceme na nûkoho
pÛsobit, musíme ho vést k tomu, aby zaãal sám pfiem˘‰let, jak své problémy vyfie-
‰it. K tomu mu mÛÏeme pomoci kladením otázek. Tento typ otázek je oznaãován
jako otázky „procesové“.
KdyÏ jsem zjistila, Ïe sv˘mi argumenty se k pacientce nepfiiblíÏím, rozhodla jsem se
pro dvû vûci: naslouchat a ptát se tak, abych ji dovedla k vlastním závûrÛm ohled-
nû moÏností jejího dal‰ího rozvoje. Cel˘ rozhovor skonãil následovnû.
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Já, poradce: „Z toho, co fiíkáte, mám pocit, Ïe jste rozzlobená a chcete, abych vás
pochopila, nemám pravdu?
Klientka: „Ano, jsem rozzlobená. Pfiipadá mi, Ïe mû nikdo nechápe.“
Já, poradce: „Vy chcete, abych pochopila, jak se cítíte, a pomohla vám najít zpÛsob,
jak se cítit lépe?“
Klientka: „Ano, pfiesnû to chci.“
Já, poradce: „Tvrdíte, Ïe byste se neodváÏila na lidi v práci promluvit. Myslíte, Ïe
byste to zvládla, kdybych ‰la poprvé s vámi?“
Klientka: „Ano, kdybyste ‰la se mnou, tak bych to zvládla.“
Nav‰tívily jsme tedy spoleãnû její pÛvodní pracovi‰tû a v‰e probûhlo zcela hladce.
Klientka sama do‰la k názoru, Ïe dokáÏe víc, neÏ si myslí. Dokonce byla pfiipravena
zkusit náv‰tûvu znovu a sama. Nakonec se vrátila do práce. Proã? Mimo jiné i proto,
Ïe jsem se ji nesnaÏila do nûãeho nutit a místo toho jsem jí kladla otázky, na základû
kter˘ch si sama urãila, co je schopna zvládnout. Poté, co úspû‰nû zvládla jednu
situaci, byla pfiipravena zkusit dal‰í. Zku‰enosti, které získala, byly pozitivní a díky
nim si uvûdomila, Ïe dokáÏe v‰e, co je potfieba.

Cílem procesov˘ch otázek je podnítit klienta k tomu, aby sám vymezil, roztfiídil
a zhodnotil moÏné alternativy. Otázky tohoto typu mu v tomto procesu pomohou
a usnadní mu zhodnotit celou situaci a objevit nové moÏnosti.

Jak˘m zpÛsobem procesové otázky, kde se místo navrhovan˘ch fie‰ení ptáme, fungují?
âlovûk, se kter˘m hovofiíme, má díky tûmto otázkám moÏnost zamyslet se nad
svou vlastní situací a navrhnout vlastní postup. Jakmile si vytvofiíme k nûãemu vlast-
ní stanovisko, stojíme za tím, co fiíkáme, a jsme pfiipraveni podle toho jednat. Proce-
sové otázky vytváfiejí atmosféru spolupráce a úãasti, ale vedou i k vnitfiní motivaci
k pfievzetí odpovûdnosti za vlastní rozvoj.

Procesové otázky jsou nároãné v tom smyslu, Ïe vyÏadují jak reflexi, tak i odpovûd-
nost. Mûly by b˘t proto vyuÏívány s urãitou dávkou opatrnosti.

Jejich úãelem je pomoci ostatním lidem v jejich rozvoji a budování svobodné vÛle.
Jakmile je taková otázka poloÏena, mûlo by následovat aktivní naslouchání a shr-
nutí. Poté je tfieba poloÏit dal‰í otázku a proces pokraãuje.

Metoda procesov˘ch otázek dále umoÏÀuje, aby klient pfievzal odpovûdnost za vlast-
ní situaci. My, poradci, nemusíme vÏdy vûdût, jak˘m zpÛsobem lze vyfie‰it urãitou
situaci. Proto se mÛÏeme zeptat klienta, jestli má nûjak˘ návrh. ¤e‰ení, se kter˘m
pfiijde klient, je ãasto velmi dobré.

Tato kapitola pojednává o rozhovorech v jiném prostfiedí, neÏ je úfiad práce, a s jin˘-
mi lidmi, neÏ jsou nezamûstnaní. Proto jsou v textu pouÏity termíny jako „klient“
a „pacient“.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe uveden˘ model i pfiístup lze pouÏít v poradensk˘ch aktivitách.
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6. Diskuze

S pomocí modelu Praktické kariérové poradenství mÛÏe poradce pomoci nezamûst-
nanému, aby se stal „stfiedem“ vlastního Ïivota a aby si dokázal pomoci sám. âlovûk
pfiebírá odpovûdnost sám za sebe tím, Ïe pracuje se svou motivací, urãuje své vlast-
ní potfieby, rozumí svému vlastnímu „já“, je schopen definovat své Ïivotní hodnoty
a stanovit si cíle do budoucnosti. Jednotlivé aktivní pracovní metody v rámci mode-
lu lze uplatnit ve v‰ech tûchto oblastech, zejména v‰ak v oblasti budování sítû kon-
taktÛ, tedy navazování smyslupln˘ch vztahÛ s ostatními lidmi. V rámci kaÏdého
dílãího procesu pfiebírá nezamûstnan˘ odpovûdnost za zmûny, které se tak uskuteã-
Àují na základû jeho vlastní vÛle. Podle Alma (1996) mají lidé s ‰irokou sítí kontaktÛ
v˘raznû vût‰í ‰anci vrátit se zpût na trh práce.

Schultz (1997) tvrdí, Ïe nízká míra sebedÛvûry má vliv na schopnost tvofiivého a logic-
kého uvaÏování. Jak ãlovûk postupnû roz‰ifiuje své znalosti a posiluje pocit vlastní
sebeúcty, jeho vztahy s ostatními jsou stále otevfienûj‰í a upfiímnûj‰í. Energie, kterou
dfiíve spotfieboval na sebeobranu, potlaãování vlastní osobnosti a fie‰ení problémÛ
(a tak vyluãoval jakoukoliv moÏnost spolupráce), mÛÏe b˘t nyní vyuÏita k produk-
tivní práci.

Zásadním úkolem kariérov˘ch poradcÛ je tedy pomoci nezamûstnan˘m vytvofiit si
pravdivou pfiedstavu o sobû sam˘ch.

S pomocí na‰eho modelu zaãali úãastníci projektu vytváfiet svou budoucnost, vylep-
‰ili si obraz sebe sama, dokázali vymezit své Ïivotní hodnoty a posílili svou moti-
vaci tím, Ïe si zaãali více vûfiit a odhodlali se pokraãovat ve vzdûlávání.

Otázkou motivace coby nástroje v procesu uskuteãÀování zmûn by se poradci mûli
zab˘vat více. Musíme pomáhat nezamûstnan˘m, ktefií ztratili víru v budoucnost, aby
v sobû dokázali probudit motivaci a odhodlání. Vidûli jsme, jak postupnû vznikala
motivace pfii práci ve skupinû a skupinová setkání byla velice podnûtná a inspira-
tivní. V‰ichni ãlenové skupiny byli svûdky toho, jak se lidé mûní a vyvíjejí prostfied-
nictvím Ïivého dialogu. My sami mÛÏeme potvrdit úspûch nûkter˘ch z nich, ktefií
zmûnili smûr a zaãali napfiíklad studovat, získali zcela jinou práci nebo znovuzís-
kali dÛvûru ve vlastní schopnosti.

Paralelní práce s nûkolika skupinami a skupinové aktivity mají ve srovnání s indivi-
duálním poradenstvím tu v˘hodu, Ïe pfii nich pfiirozenû dochází k navazování kontak-
tÛ a úãastníci mohou s pomocí ostatních nezamûstnan˘ch probírat otázky vlastního
„já“, Ïivotních hodnot a budoucích perspektiv a pfiitom se vzájemnû podporovat
a povzbuzovat.
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V projektu jsme uplatÀovali individuální i skupinové poradenství. Hledali jsme i indi-
viduální fie‰ení v rámci skupiny.
Na ãlovûka se díváme jako na tvÛrce svého vlastního v˘voje. Pouze on sám mÛÏe
usmûrÀovat okolnosti, které jej ovlivÀují. Tímto zpÛsobem získává zpûtnou vazbu
na své konání.

Práce formou projektu pfiiná‰í celou fiadu v˘hod. Je strukturovaná a umoÏÀuje snad-
nûj‰í uplatÀování holistického pohledu. Projektová práce poskytuje úfiadu práce vût‰í
moÏnosti plánování, fiízení, koordinace a konkrétních následn˘ch opatfiení. Volba
projektu jako zpÛsobu realizace urãitého zadání usnadÀuje vyuÏití koncentrovan˘ch
dovedností a vûdomostí a umoÏÀuje lep‰í komunikaci. Zaji‰Èuje i jednodu‰‰í pro-
ces uskuteãÀování zmûn. V rámci projektu lze snadnûji urãit priority neÏ pfii bûÏn˘ch
pracovních postupech.
Úãastníci projektu se shodli, Ïe je lep‰í pouÏívat termín „projekt“ neÏ „skupina“.
„Poradenská skupina“ byl pro nû pfiíli‰ vágní pojem. „Projekt“ mûl pro úãastníky
pozitivnûj‰í vyznûní a snadnûji tak sv˘m znám˘m popisovali aktivity, kter˘ch se
úãastnili.
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7. Závûr

Problematika poradenství je velice sloÏitá a nelze v ní uplatÀovat jednoduché modely.
Spí‰e jde o celou fiadu nejrÛznûj‰ích aspektÛ a o základní pfiístup k nezamûstnané-
mu, kter˘ je zaloÏen na úctû a empatii. KaÏdé setkání s nezamûstnan˘m ãlovûkem
je jedineãné a nabízí nekoneãné moÏnosti, jak postupovat. V této pfiíruãce jsme pfied-
stavili rÛzné pfiístupy k poradenství. Pfii jejím zpracování jsme ãerpali my‰lenky, vû-
domosti a zku‰enosti z mnoha rÛzn˘ch zdrojÛ. Pfiispûli jsme i vlastními pÛvodními
my‰lenkami a ovûfiili jsme metodiku, která vychází z holistického pohledu na ãlovû-
ka. Model praktického kariérového poradenství naplÀuje potfiebu stavût na osobních
charakteristikách a zdrojích kaÏdého ãlovûka.

Nejde o jedinou neomylnou metodiku, kterou bychom se my, poradci, mûli fiídit. Jde
pouze o dal‰í moÏn˘ pfiístup. Doufáme, Ïe pfiíruãka bude zdrojem inspirace pro v‰ech-
ny, ktefií usilují o rozvoj poradenství. Rádi bychom také navázali kontakt se ãtenáfii
a kolegy poradci.
Neváhejte tedy a ozvûte se nám se sv˘mi názory a úvahami.

Adresa: paivi.nilsson@lanz.amv.se
pehr.akerblom@lanz.amv.se

Celé pojednání bychom chtûli uzavfiít slovy Paolo Freire:

„Nikdo nemÛÏe formovat vûdomí ãlovûka. Av‰ak vytváfiením situací, které vedou
k získávání zku‰eností a porozumûní, mohou lidé iniciovat svÛj vlastní proces
vûdomí.“
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Pfiíloha ã. 1

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Datum vyplnûní formuláfie: ___________________________________________
Jméno: ___________________________________________________________
Rodné ãíslo: _______________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________
Telefon: ___________________ Mobilní tel.: ____________________________

Stav:     ❏ Îenat˘–vdaná     ❏ Svobodn˘(á)     ❏ Druh–DruÏka

Máte dûti?     ❏ Ano     ❏ Ne
Kolik?
1 ________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________
3 ________________________________________________________________
Více neÏ tfii ________________________________________________________
Jak staré jsou va‰e dûti?
0–3 ______________________________________________________________
4–7 ______________________________________________________________
8–13 _____________________________________________________________
14–18 ____________________________________________________________
19 a více __________________________________________________________
Pokud máte dûti mlad‰í 12 let, jak˘m zpÛsobem je o nû zaji‰tûna péãe bûhem dne?
__________________________________________________________________

Máte fiidiãsk˘ prÛkaz?     ❏ Ano     ❏ Ne
JestliÏe ano, jakou tfiídu? _____________________________________________
Máte moÏnost uÏívat automobil?     ❏ Ano     ❏ Ne

Kde jste vyrostl(a) (centrum mûsta, pfiedmûstí, vesnice, venkovská oblast)?
__________________________________________________________________

VZDùLÁNÍ
Povinná ‰kolní docházka
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Stfiedo‰kolské vzdûlání, obor
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DoplÀující vzdûlání/vzdûlávání dospûl˘ch pod správou místního úfiadu
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Vysoko‰kolské vzdûlání, obor
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jiné formy vzdûlání nebo kurzy
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PRACOVNÍ PRAXE
Zamûstnavatel od–do Druh práce
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dal‰í praxe (napfi. práce na zakázku)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DAL·Í INFORMACE
Máte (mûl/a jste) nûjaké postiÏení (napfi. bolesti zad, alergie, mentální postiÏení)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

které má (mûlo) vliv na va‰i volbu zamûstnání nebo vzdûlávání?    ❏ Ano    ❏ Ne
Pokud ano, uveìte podrobnû __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jste v souãasné dobû v péãi lékafie pfiípadnû jiného zdravotnického personálu?

❏ Ano     ❏ Ne
Pokud ano, uveìte jméno lékafie nebo zdravotníka _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jste-li v pracovní neschopnosti z dÛvodu nemoci, uveìte, jak dlouho va‰e
neschopnost trvá ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Jste registrován u nûjakého dal‰ího úfiadu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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FINANCE
Z jak˘ch prostfiedkÛ v souãasné dobû ãerpáte?
Poji‰tûní v nezamûstnanosti?
Dávky v nezamûstnanosti, jin˘ pfiíjem?
Pokud máte poji‰tûní v nezamûstnanosti, u jaké organizace jste registrován(a)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Byl(a) jste nucen(a) poÏádat o sociální dávky z dÛvodu nedobrovolné
nezamûstnanosti?

❏ Ne     ❏ Ne, ale uvaÏuji o tom     ❏ Ano, 1–3krát     ❏ Ano, 4krát a více
Poznámky ________________________________________________________
__________________________________________________________________

Musel(a) jste se omezit v nûkter˘ch v˘dajích?

❏ Bydlení     ❏ Domácnost     ❏ Cestování     ❏ Jiné potfieby     ❏ Poznámky
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

INFORMACE Z POHLEDU BUDOUCÍCH PRACOVNÍCH P¤ÍLEÎITOSTÍ
Hledám pracovní uplatnûní v první fiadû jako
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Druhá moÏnost pracovního uplatnûní
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

O jakou práci jste Ïádal za poslední tfii mûsíce?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Hledám práci na pln˘ úvazek ___________, na ãásteãn˘ úvazek ____________%

Mohl(a) byste za úãelem zamûstnání zmûnit bydli‰tû?     ❏ Ano     ❏ Ne
Pokud ano, kam byste se mohl(a) pfiestûhovat?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dal‰í informace o va‰í osobû – napfi. máte nûjaké zvlá‰tní dovednosti, které by
mohly b˘t dÛleÏité pro va‰e dal‰í pracovní uplatnûní nebo vzdûlávání?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Znalost cizích jazykÛ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

MÛÏe úfiad práce dát va‰e jméno k dispozici zamûstnavatelÛm?

❏ Ano     ❏ Ne
MÛÏe úfiad práce zaloÏit tyto informace do své evidence?

❏ Ano     ❏ Ne     ❏ Nûkteré ano

DÒVOD NEZAMùSTNANOSTI
Proã jste bez práce?

❏ Byl(a) jsem propu‰tûn(a)

❏ Dostal(a) jsem v˘povûì

❏ Ode‰el jsem na vlastní Ïádost

❏ Dokonãil(a) jsem studia
Jiné dÛvody, rozepi‰te _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Byl(a) jste upozornûn(a), Ïe budete propu‰tûn(a)?     ❏ Ano     ❏ Ne

Jste ve spojení s nûjakou sociální institucí/nadací?*     ❏ Ano     ❏ Ne
Pokud ano, jaká pomoc vám byla nabídnuta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Kolikrát jste byl(a) za posledních pût let nezamûstnán(a)?

❏ Jednou     ❏ 2–4 krát     ❏ 5krát a více
Poznámky
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

O kolik pracovních míst jste Ïádal(a) v posledních tfiech letech?

❏ Îádné     ❏ 1–3     ❏ 4–6     ❏ 7 a více
Poznámky
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Chcete k otázce va‰í nezamûstnanosti je‰tû nûco dodat?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

* Pozn. pfiekladatele: jde o instituce, které ve ‰védském systému poskytují pomoc v oblasti vzdûlávání ãi poradenství
nezamûstnan˘m nebo lidem ohroÏen˘m nezamûstnaností. Jsou financovány z pfiíspûvkÛ odborÛ a zamûstnavatelÛ.
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PRACOVNÍ PERSPEKTIVY
Jak˘m zpÛsobem se ucházíte o práci?

❏ Inzerce v novinách

❏ Speciální inzertní noviny na úfiadû práce

❏ Pfies poãítaã na úfiadû práce

❏ Internet

❏ Prostfiednictvím znám˘ch

❏ Osobní kontakt se zamûstnavatel
Jin˘ zpÛsob, rozepi‰te _______________________________________________
__________________________________________________________________

Jak kvalitnû jste pfiipraven(a), kdyÏ Ïádáte o práci?

❏ Nepfiíli‰ dobfie

❏ Cítím se nejist˘(á)

❏ Mám v pofiádku v‰echna vysvûdãení a potvrzení o pfiedchozích zamûstnáních

❏ Vím jak postupovat pfii vstupním pohovoru
Poznámky ________________________________________________________
__________________________________________________________________

PRACOVNÍ NÁPL≈
Co se vám na va‰í práci nejvíce líbilo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Co se vám na va‰í práci nejménû líbilo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Popi‰te práci, která by vám vyhovovala.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

BUDOUCNOST
Do jaké míry mohu ovlivnit svou budoucnost? Mohu fiídit svou budoucnost sv˘m
vlastním úsilím a odhodláním? Nebo moji budoucnost fiídí nûco, co nemohu
ovlivnit (náhoda)?
Moje budoucnost závisí pfiedev‰ím na m˘ch ãinech

❏ Zcela souhlasím

❏ Z velké ãásti souhlasím

❏ âásteãnû souhlasím

❏ Zcela nesouhlasím

❏ Nejsem schopen se k tomu vyjádfiit
Poznámky ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Moje budoucnost pfiedev‰ím závisí na náhodû nebo na faktorech, které nemohu
nijak ovlivnit.

❏ Zcela souhlasím

❏ Z velké ãásti souhlasím

❏ âásteãnû souhlasím

❏ Zcela nesouhlasím

❏ Nejsem schopen se k tomu vyjádfiit
Poznámky ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jakou máte do budoucna nejvût‰í nadûji?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

âeho se v budoucnu nejvíc obáváte?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

S ãím byste chtûli v Ïivotû experimentovat nebo co byste chtûli „objevit“?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

OSOBNÍ ROZVOJ
Co pro vás znamená pojem osobní rozvoj?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Co dûláte pro to, abyste se rozvíjel(a)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Podporuje vás nûkdo ve va‰em osobním rozvoji?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Jak˘m zpÛsobem byste chtûli rozvíjet své dovednosti v práci/v rámci urãitého
povolání?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jak˘m zpÛsobem byste se chtûli rozvíjet mimo zamûstnání?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jak˘m ãlovûkem byste chtûli b˘t?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jaké vidíte moÏnosti vlastního rozvoje?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Co vám brání v osobním rozvoji?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Uveìte jména tfií osob (z minulosti ãi souãasnosti), které nejvíce obdivujete
a uveìte proã. ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jaké jsou va‰e nejvût‰í záliby/zájmy mimo práci?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ZÁVùREâNÉ OTÁZKY
Co je na stavu nezamûstnanosti „nejlep‰í“?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Co je na stavu nezamûstnanosti „nejhor‰í“?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Domníváte se, Ïe má va‰e nezamûstnanost nûjak˘ pozitivní dopad?

❏ Ano     ❏ Ne
Pokud ano, uveìte jak˘ ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Uznáváte nyní jiné hodnoty neÏ v dobû, kdy jste mûl(a) práci?

❏ Ano     ❏ Ne
Pokud ano, jaké? ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sebehodnocení. Oznaãte kfiíÏkem na stupnici.
Jak jste se cítil(a), kdyÏ jste mûl(a) práci?
·PATNù DOB¤E
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 5 10

Jak se cítíte jako nezamûstnan˘(á)?
·PATNù DOB¤E
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 5 10

Jaká je va‰e zku‰enost s rÛzn˘mi opatfieními va‰eho úfiadu práce (rÛzné kurzy atd.)
·PATNÁ DOBRÁ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 5 10

Odhad sebedÛvûry
Jaké máte osobû mínûní?
DOBRÉ ·PATNÉ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 5 10

Jakou máte sebedÛvûru?
DOBROU ·PATNOU
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 5 10

Jaká je va‰e schopnost spoléhat sám na sebe?
DOBRÁ ·PATNÁ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 5 10
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Pfiíloha ã. 2

SPOKOJENOST V ÎIVOTù
Do jaké míry jste spokojen(a) s rÛzn˘mi aspekty svého Ïivota?
1 = zcela nespokojen(a)
2 = nespokojen(a)
3 = trochu nespokojen(a)
4 = trochu spokojen(a)
5 = spokojen(a)
6 = zcela spokojen(a)

Rodinn˘ Ïivot
1 2 3 4 5 6

Voln˘ ãas
1 2 3 4 5 6

Vztahy s pfiáteli a znám˘mi
1 2 3 4 5 6

Situace v nezamûstnanosti
1 2 3 4 5 6

Finanãní situace
1 2 3 4 5 6

Îivot obecnû
1 2 3 4 5 6

ÎIVOTNÍ HODNOTY
Co si obecnû pfiedstavujete pod pojmem „Ïivotní hodnoty“?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jaké jiné v˘razy byste mohli pouÏít?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jaké jsou va‰e Ïivotní hodnoty? Co pro vás osobnû znamená kvalita Ïivota?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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OhodnoÈte kvalitu svého Ïivota s pouÏitím stupnice od 0 do 10.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 5 10

Zam˘‰lel(a) jste se nûkdy nad sv˘m Ïivotem z hlediska Ïivotních hodnot/kvality
Ïivota?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jak˘ pocit máte ze svého Ïivota jako celku?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Popi‰te, jak˘m smyslupln˘m zpÛsobem trávíte svÛj ãas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Proã se této ãinnosti vûnujete?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jak byste chtûl(a) naplánovat (fiídit) svÛj Ïivot? Co je pro vás dÛleÏité?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

„MùL(A) BYCH“
Napi‰te, co se domníváte, Ïe byste mûli udûlat:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Pfiepi‰te svÛj seznam „MùL(A) BYCH“. Jeho nadpis zmûÀte na „CHTùL(A)
BYCH“ a na zaãátek kaÏdé poloÏky pfiipi‰te „Kdybych opravdu chtûl(a)…“
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Napi‰te, co chcete udûlat a o ãem jste pfiesvûdãeni, Ïe jste schopni udûlat.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

70



P. F.ART Studio Brno, Tel./fax: (05) 57 14 42, E-mail: studio@pfart.com0105/2002 P.F.ART - Vnitfiky Publikace NVF A5

str. 71

Pfiíklady Ïivotních hodnost:
• Zdraví
• B˘t spokojen s tím, co ãlovûk dûlá.
• Mít rád svou práci
• Odvaha pou‰tût se do nároãn˘ch úkolÛ
• Tû‰it se na budoucnost
• Pfiátelé
• Pocit uznání
• Schopnost mûnit postoje
• Mít sám ze sebe dobr˘ pocit
• Cítit se dobfie
• Îít ctnostn˘ Ïivot
• Vûfiit v budoucnost
• Vûfiit sám v sebe
• Schopnost jednat bez omezení
• Schopnost Ïít, aniÏ by ãlovûk musel myslet na pfiekáÏky – psychické, fyzické

nebo finanãní
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MOTIVAâNÍ ÎEB¤ÍâEK

● tehdy
● t˘ká se místního v˘voje

● pozdûji
● prarodiãe

● rodiãe

● má vlastní minulost

● zatímco
● t˘ká se souãasnosti a zmûny názorÛ

● v˘hled do budoucnosti
● pfiedstavy o budoucnosti

● jsem pfiíãinou své budoucnosti nebo jsem dÛsledkem

své vlastní minulosti

MODEL PùTI KROKÒ

STUPE≈ 1
Identifikace a vyjasnûní problémÛ

STUPE≈ 2
Roz‰ífiení my‰lenkov˘ch obzorÛ

STUPE≈ 3
Formulace dílãích cílÛ a cílÛ hlavních

STUPE≈ 4
Vytvofiení plánu ãinnosti, jeho provedení

STUPE≈ 5
Hodnocení a sledování dal‰ího v˘voje

Lindh, 1988
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Pfiíloha ã. 3
Motivaãní Ïebfiíãek

Pfiíloha ã. 4
Model pûti krokÛ

Pfiíloha ã. 5
PPC model

73

MODEL PRAKTICKÉHO KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ

Identifikovat potfieby

Najít zdroje a moÏnosti

Identifikovat a stanovit Ïivotní cíle

Vytvofiit si plán aktivit a uskuteãnit jej

Sledovat a uskuteãÀovat zmûny
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