PROFESNÍ ORIENTACE DOSPÍVAJÍCÍCH:
ROLE RODINY A ŠKOLY
Petr Hlao
Anotace: Volba povolání je jedním z klíþových úkolĤ období dospívání. Aby
byli žáci tohoto rozhodování schopni, musí dosáhnout dostateþného stupnČ
sebepoznání, nauþit se plánovat, pracovat s informacemi a získat orientaci ve
svČtČ práce. PĜíspČvek hodnotí roli dvou nejvýznamnČjších faktorĤ, rodiny a
školy, v tomto rozhodovacím procesu. NejvýznamnČjší instituci, která odedávna sehrávala pĜi volbČ povolání hlavní úlohu, pĜedstavuje rodina. Rodiþe
ovlivĖují dČti svými radami, doporuþeními a pĜáními, ale i stylem výchovy,
socioekonomickým statusem, vykonávaným povoláním, dosaženou úrovní
vzdČlání aj. Rodiþe jako každodenní vzory pĜedávají dČtem postoje k práci a
jednotlivým povoláním, sdČlují jim svá oþekávání a pĜedstavy o jejich profesní
budoucnosti. Zahraniþní studie potvrdily, že pĜestože jsou rodiþe nejvýznamnČjším faktorem pĜi volbČ povolání, nejsou vždy adekvátnČ informováni o tom,
jak dČtem správnČ pomáhat. Systematickou pĜípravu na volbu povolání a
poradenství poskytuje škola, která spolu s rodinou pomáhá dospívajícím s
utváĜením reálného profesního cíle a perspektivy. Rodina i škola musí žáky
vést ke zodpovČdné volbČ povolání, pĜiþemž podmínkou úspČchu je jejich
vzájemná spolupráce v této oblasti.
Abstract: This paper focuses on the preparation of adolescents for their
career choice. Special attention has been paid to the most significant factors
having an effect on the final decision-making about career choice – school
and family. Parents have always had major influence on career decision-making by giving advice, recommendations, wishes, but also by the educational
methods, socioeconomic status, occupation, obtained qualifications etc.
Parents as role models also teach their children attitudes to work and individual occupations, they express their expectations regarding their children´s
future professions. Foreign research confirms that although parents play the
most important role in career choice, they are not always well informed about
how to advise their children. School provides systematic preparation and
guidance on career choice and in the necessary cooperation with the family it
must guide pupils to a responsible and realistic career choice.
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Základní škola poskytuje žákm všeobecné vzdlání, které by mlo být
pedpokladem pro další všeobecné nebo odborné vzdlávání na stední
škole. Jedním z cíl, ke kterému by mlo toto vzdlávání smovat, je pipravit absolventy na zodpovdnou volbu povolání16.
Rozhodování žák o volb povolání na konci základní školy pedstavuje
závažnou etapu v celoživotním procesu profesní orientace17 a významn
rozhoduje o budoucnosti mladého lovka. Tato volba podle Hebíka (1987)
znamená pro dospívající základní zamení jejich celého dalšího profesního
vývoje a patí mezi nejzávažnjší kroky v lidském život (srov. Klímová
1987; Mojžíšek 1981). Podle Mojžíška (1981, s. 174–175) má správná profesní orientace na jedince dalekosáhlý vliv. Vhodn umístný jedinec má
pedpoklady být vyrovnanou osobností, s pocitem samostatnosti a spoleenské hodnoty své práce, má pocit sociální jistoty, který brání negativním depresivním prožitkm, neurotizaci, porušení stability osobnosti. Takový lovk
mže usilovat o zdravou seberealizaci, má pedpoklady pro vyrovnaný rodinný život, zabezpeí své dti atd. Není-li profesní zamení doešeno, objevují
se disharmonie možností a povinností, nespokojenost s prací, neklid, nejistota,
konfliktní situace a pocit méncennosti.
Dti musí volit své první profesní zamení v nelehké dob dospívání
(obvykle ve vku 14–15 let), pro které je charakteristická „nízká úroveĖ
schopnosti sebehodnotit se (…). Není v silách mladistvých plnČ obsáhnout
a pochopit všechny závažné objektivní determinanty volby povolání a ani se
plnČ vyznat v sobČ samých“ (Hebíek 1987, s. 44; srov. Krapta 1971, s.
10–11; Hoánková 1995, s. 47–49; Klímová 1987, s. 153). Z tohoto dvodu
hledají dti pomoc ve svém nejbližším okolí. Zásadní instituci, která odedávna sehrávala pi volb povolání rozhodující roli, pedstavuje rodina
(Hebíek 1984, s. 46).
Vliv rodiny na volbu povolání
Obecn lze íci, že volba povolání dospívajících je ovlivnna okolím, ve
kterém žijí, piemž nejvtší vliv je pipisován rodi m a rodin. Výzkumy ukazují, že jsou dti pi formování profesních cíl a rozhodování
signifikantn více závislé na svých rodiích než na uitelích, vrstevnících a
dalších vzorech (Peterson et al. 1986).
16

Volba povolání – proces zahrnující rozhodování o volb studia nebo pípravy na povolání,
konkrétního povolání a celou profesní dráhu lovka. Souást celkového vývoje osobnosti, v
nmž hlavní roli hrají rozhodovací procesy (Prcha, Walterová, Mareš 2003, s. 274).
17
Hlavním obsahem profesní orientace je utváení a rozvíjení reálného profesního cíle a
perspektivy mladého lovka a vlastností a schopností významných pro proces volby povolání, jeho vykonávání a event. rekvalifikace. Jeden z úkol, které plní výchovné poradenství
pro žáky základních, stedních a speciálních škol. Zajiš ují zvl. odborná zaízení výchovného poradenství, školy, podniky a úady práce. V zahranií zprav. souást profesního poradenství nebo samostatn fungující služba (Prcha, Walterová, Mareš 2003, s. 181).
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Na vzdlávací aspirace dtí a volbu povolání psobí nap. rodinné prostedí, pístup rodi k dtem, úrove rodinných interakcí, zpsob komunikace v rodin a celková úrove rodinné výchovy. Rodie jako každodenní
vzory pedávají dtem kulturní vzorce, postoje k práci a jednotlivým povoláním, sdlují jim svá oekávání a pedstavy o jejich profesní budoucnosti.
Dti se uí z postoj rodi, jejich chování pi práci a tím, jakým zpsobem
o práci mluví (DeRidder 1990; Lankard 1995). Dti jsou pi volb povolání
dále ovlivnny socioekonomickým statusem rodiny, jejím kulturním kapitálem, vykonávaným povoláním a dosaženou úrovní vzdlání rodi.
DeRidder (1990) upozornil na to, že nižší úrove vzdlání rodi ovlivuje
stupe dosaženého vzdlání potomk. Narodit se rodim s nízkým vzdláním snižuje pravdpodobnost studia na vysoké škole a dosažení vyšších
profesn-pracovních cíl a v podstat peduruje pravdpodobnou volbu
povolání dtí.
Matj a Straková (2003) zjistili, že ím jsou žáci mladší, tím více o
jejich dalším osudu rozhodují rodie, a nikoli jejich vlastní zájmy a schopnosti. Rodie s vyšším socioekonomickým statusem mají vtší zájem o to,
aby jejich dít navštvovalo výbrovou školu, a jsou ochotni vynaložit více
energie, aby bylo dít do takové školy pijato.
Katrák (2004) dospl k zajímavému zjištní, že dlnití rodie18 nezasahují do rozhodování dtí o jejich budoucím povolání. Nechávají na dtech,
zdali pjdou po ukonení základní školy do uebního oboru nebo na stední
školu. V samostatné volb vidí záruku spokojenosti dítte ve škole. Jakýkoliv nátlak, jakýkoliv zpsob ovlivnní dalšího studia a budoucího povolání
nepovažují za vhodný. Nátlakem se podle nich potlauje osobní rozhodnutí
dítte, vycházející pedevším z preferencí a zálib, což by v koneném
dsledku mohlo vést k tomu, že by se dítti v uebním oboru nemuselo líbit
a poté by nemuselo ve škole vydržet a vyuit se. Naopak vysokoškolsky
vzdlaní rodie vdí, že by se dít na konci základní školy mlo o dalším
studiu rozhodnout samo, pesto toto rozhodnutí na nm nenechávají. Vysokoškolsky vzdlaní rodie mají vysoké aspirace a chtjí, aby jejich dti
dosáhly co nejvyššího vzdlání.
Hovoíme-li o vlivu rodiny na volbu povolání dospívajících, je teba
upozornit na fakt, že v „mnoha pĜípadech podléhají dČti pĜi volbČ povolání
sugestivním pĜáním rodiþĤ, která nemají základ v jejich nadání, školní zralosti þi zájmech. Rodiþe þasto vycházejí ze své vlastní ctižádosti, z pĜedsudkĤ, také však z nahodilých dĤvodĤ“ (Mojžíšek 1981, s. 175). Mnoho zahraniních studií potvrdilo, že pestože jsou rodie nejvýznamnjším faktorem pi volb povolání, nejsou adekvátn informováni o tom, jak dtem pomáhat (Ginger a Horan 2001).
18

Tyto rodie Katrák (2004, s. 75) chápe jako lidi vyuené, kteí se živí manuální nezemdlskou prací, zamstnance, tedy nepodnikatele.
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Úloha školy pi píprav na volbu povolání
Vzhledem k nespornému vlivu rodiny je nutné uvažovat pi píprav
žák i o úloze školy na volbu povolání. Škola zaujímá v této oblasti nezastupitelnou roli, nebo spolu s rodinou pomáhá dtem s utváením reálného
profesního cíle a perspektivy. Hlavním cílem školní pípravy je pipravit
žáky k tomu, aby byli schopni samostatn a zodpovdn rozhodovat o své
další profesní a studijní orientaci a objektivn posuzovat všechny vlivy,
které mohou tuto volbu ovlivovat (srov. Strádal a Nouzová 1995, s. 5).
Škola musí u všech žák rozvíjet potebné vdomosti, dovednosti, návyky
a postoje, pomáhat jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu
s reálnými možnostmi a uplatovat je spolu s osvojenými vdomostmi a
dovednostmi pi rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
Mertin (2002, s. 6) se domnívá, že „úkolem školy je vybavit žáka kompetencemi pro to, aby dokázal efektivn využít poradenské služby a další
pípadné zdroje a aby se podle nich nauil samostatn a zodpovdn rozhodovat. Jde pedevším o to, aby si uvdomil, které faktory z oblasti práce a
vzdlávání je teba pi volb povolání brát v úvahu, jakou jim má pisuzovat váhu, jak je má hodnotit a kde o nich získá informace“. Žák by se ml
také nauit poznávat sám sebe, své zájmy, šance i hranice, aby se mohl lépe
zorientovat ve svt práce a vzdlávání.
Systematická píprava na volbu povolání by mla být zahájena s dostateným pedstihem ped samotným rozhodováním (nejlépe již od 7. roníku ZŠ). I když toto rozhodnutí dospívající v jejich dalším profesním vývoji
zcela nedeterminuje (v život je eká nejen studium, ale i ada dalších rozhodování týkajících se budoucího povolání), volba oboru vzdlání do
znané míry smruje lovka k budoucímu povolání a omezuje množství
povolání, z nichž si jednou bude moci vybírat.
Ve školách vyuujících podle vzdlávacího programu Základní škola
jsou žáci na volbu povolání pipravováni pedevším ve vyuovacích pedmtech obanská výchova, rodinná výchova a praktické innosti, do
nichž je na základ metodického pokynu MŠMT od roku 2002 zaazena
výuka vzdlávací oblasti Výchova k volb povolání.
Vzdlávací oblast Výchova k volb povolání si klade za cíl vypstovat u
žák dovednosti dležité pi rozhodování o významných životních krocích
a pi plánování vlastní budoucnosti. Zamuje se na utváení a rozvíjení
praktických dovedností a žádoucích osobních vlastností žák, které jsou
pedpokladem pro jejich budoucí úspšné zalenní do pracovního života.
Pipravuje žáky na pechod ze základní školy na školu stední a do zamstnání, uí je optimáln posuzovat své možnosti vzhledem k požadavkm a situaci na pracovním trhu. Výchova k volb povolání dále pináší
žákm komplexní informace z oblasti svta práce, uí je s nimi pracovat a
na základ nich se i dále správn a samostatn rozhodovat o volb budoucího profesního zamení a o výbru vhodného povolání.
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K dalšímu zvyšování úrovn pípravy na volbu povolání v nižším sekundárním vzdlávání by ml pispt Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání. Podle tohoto kurikulárního dokumentu bude píprava na
volbu povolání realizována zejména vzdlávacím oborem ýlovČk a svČt
práce (tematický okruh SvČt práce). Jeho cílem je koordinovan pipravovat žáky na první volbu povolání, tj. pedevším je nauit orientovat se ve
vzdlávací nabídce stedních škol, v pracovních innostech vybraných profesí, získat zpsobilost efektivn využívat profesních informací a poradenských služeb pro výbr vhodného vzdlávání a posoudit individuální možnosti pi rozhodování o volb vhodného povolání a profesní pípravy.
Mžeme íci, že se škola pro žáky stává partnerem i prostedníkem, který
jim umožní vyzkoušet si svt práce a dosplosti „naneisto“ a pevzít odpovdnost za vlastní rozhodování.
Vedle informan-vzdlávacího psobení poskytují školy žákm a jejich
rodim také služby profesního poradenství. Klíovým poradenským subjektem, na který se žáci základních škol v otázkách volby povolání obracejí
nejvíce, je osoba výchovného poradce (NÚOV 2003, s. 26–31). Žáci se na
výchovného poradce obracejí pedevším s žádostmi o informace o dalších
možnostech studia, testování zájm a schopností, píp. doporuení vhodného studijního oboru a povolání.
V rámci komplexního poradenského systému by mli poradenští pracovníci na školách plnit úlohu primárního, „záchytného“ subjektu, od kterého
se v pípad poteby odvíjejí další specializované služby a odborná pée
(nap. v pedagogicko-psychologických poradnách apod.).
Faktory ovlivující rozhodování eských žák
Výzkum NÚOV (2003) zjiš oval, jaké jsou nejastjší rozhodovací zdroje, tedy nejen nejastjší druhy informaþních zdrojĤ, ale také jiné, socioempirické podnČty, jejichž projekce do rozhodování mže významným zpsobem ovlivnit volbu povolání žák.
Z výsledk výzkumu vyplývá, že nejvtší poet žák promítá do svého
rozhodování rady a doporuení rodi (78 %). Druhým nejastji uvádným zdrojem získávání informací jsou dny otevených dveí (52 %),
následovány doporueními ostatních píbuzných a pátel (50 %). V porovnání s hodnotami pedchozích odpovdí dosáhlo významných hodnot
také využívání internetu (43 %). Doporuení výchovného poradce se ve
vyjádeních respondent pekvapiv umístilo až za tmito faktory (42,6 %).
Z dalších významnji hodnocených zdroj zasluhují pozornost nejrznjší
tištné a propaganí materiály (41 %) a informace získané na úadu
práce (34 %). V této souvislosti je ponkud pekvapující zjištní, že informace získané v pedagogicko-psychologické poradn uvedlo jako zdroj
pouhých 11 % dotázaných.
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V komplexním pohledu je z tohoto výzkumu zejmé, že znaný vliv na
rozhodování o další vzdlávací dráze má úzké i širší rodinné prostedí a
zkušenosti pátel.
Nejdležitjší faktory, které ovlivují rozhodování žák základních škol o
volb povolání, jsem zjiš oval ve své rigorózní práci (Hla o 2004). Výzkum
potvrdil, že rozhodování žák nejvíce ovlivují rodie (59 %) svými doporueními, vzory v rodin, pedáváním osobních zkušeností apod. Druhým nejvýznamnjším faktorem jsou zájmy a záliby žák (37 %), které mají prokazateln nejvtší vliv na spokojenost ve škole a povolání. Významným
zjištním pro pedagogickou praxi je, že exkurze ovlivnila 26 % žák. V
porovnání s hodnotami pedchozích odpovdí dosáhl významných hodnot
také vliv kamarád a pátel (19 %). Rozhodování žák dále ovlivnily následující faktory: informaní a poradenská stediska úadu práce (7 %), vyzkoušení si zvoleného povolání v praxi (6 %), rada odborníka, který
zvolené povolání vykonává (6 %), uitelé a tídní uitelé (5 %), výchovný
poradce (5 %). Zajímavý je fakt, že na tém 4 % žák mly vliv masové
komunikaní prostedky (televize, rádio, asopisy, internet atd.). Jiné
faktory (nap. školní prospch žák, neúspšné složení pijímacích zkoušek
na jinou školu, zdravotní zpsobilost, prestiž povolání, doprava do školy, rodinná tradice) ovlivnily rozhodování 9 % dotázaných. Ponvadž se jedná o
kategorii nesourodou, nelze ji z kvantitativního hlediska jednoznan srovnávat s výše jmenovanými kategoriemi.
Výsledky obou výzkum ukazují na nezanedbatelný význam neformálního prostedí pi rozhodování o volb povolání. Není to tedy pouze žák, kdo
by ml získat potebné informace nutné pro rozhodování, ale také rodie,
kteí volbu svých dtí ovlivují. Jako zcela nezbytné se ukazuje posilování
spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou, která pedstavuje nezbytný základ efektivní pípravy žák základních škol na volbu povolání.
Závr
Volba povolání na konci základní školy je jedním z klíových úkol
období dospívání, ped nímž je nutné posoudit celou adu faktor. Na jedné stran stojí osobnost žáka a jeho pedpoklady pro výkon uritého povolání (zájmy, schopnosti, vlastnosti, zdravotní stav aj.), na druhé stran práce
a požadavky povolání. Rozhodovací proces pak pedstavuje hledání souladu mezi obma kategoriemi. Aby byli žáci tohoto rozhodování schopni,
musí dosáhnout dostateného stupn sebepoznání, nauit se plánovat, pracovat s informacemi a získat orientaci v informacích dležitých pro volbu
povolání.
Žáci fakticky potebují ped koneným rozhodováním systematickou pípravu a pomoc svého okolí, což je pedevším úkolem rodiny a školy. Ob
instituce by mly žáky vést a motivovat k tomu, aby si uvdomili potebu
odpovdného pístupu k volb profesní orientace a vzdlávací dráhy,
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význam vzdlávání pro život a odpovdnost za své rozhodování. Rodina i
škola mohou dtem pomáhat, radit, doporuovat. Je to však dospívající,
kdo by se ml rozhodnout!
Literatura:
CLARK, G.; HORAN, J. J. Interactive Internet Program Teaches Parents
to Facilitate Children’s Career Development [online]. c2007, [cit. 200706-03]. Manuscript from APA 2000 poster session submitted by invitation
to ERIC January 9, 2001. Arizona State Univerzity. Dostupné z WWW:
<http://horan.asu.edu/d-gc-apa-y2k-diss.htm>.
DeRIDDER, L. The Impact of Parents and Parenting on Career
Development. Knoxville : Comprehensive Career Development Project, 1990.
HLAO, P. Aby dti nastoupily do správného vlaku. In Rodina a škola,
ro. 54, . 2 (únor 2007), s. 20–23.
HLAO, P. PĜíprava žákĤ základních škol na volbu povolání. Rigorózní
práce. Brno : Masarykova univerzita, 2004.
HOÁNKOVÁ V. et al. Metodická pĜíruþka poradce pro volbu povolání.
Praha : Sociologické nakladatelství, 1995.
HEBÍEK, L. Profesionální orientace mládeže. Brno : Univerzita J. E.
Purkyn v Brn, 1984.
HEBÍEK, L. Výchova a profesionální orientace. Praha : SPN, 1987.
JEÁBEK, J.; TUPÝ, J. Rámcový vzdČlávací program pro základní
vzdČlávání s pĜílohou upravující vzdČlávání žákĤ s lehkým mentálním
postižením. Praha : VÚP, 1995.
KATR ÁK, T. Odsouzeni k manuální práci. VzdČlanostní reprodukce v
dČlnické rodinČ. Praha : Slon, 2004.
KLÍMOVÁ, M. aj. Teorie a praxe výchovného poradenství. Praha : SPN,
1987.
KRAPTA, M. Teoretické i praktické otázky socioprofesnionální orientace
mládeže. Praha : Ústav školských informací, 1973.
LANKARD B. A. Family Role in Career Development [online]. c2007,
[cit. 2007-06-03]. In ERIC Digest, No. 164, 1995. Dostupné z WWW:
<http://www.eric.ed.gov>.
MATJ, P.; STRAKOVÁ, J. Role rodiny a školy v reprodukci
vzdlanostních nerovností. Sociologický þasopis, 2003 ro. 39, . 5, s. 625–
652.
MERTIN, V. aj. Poradce k volbČ povolání. Praha : Dr. Josef Raabe, 2002.
Metodický pokyn k zaĜazení vzdČlávací oblasti Výchova k volbČ povolání
119

do vzdČlávacích programĤ pro základní vzdČlávání [online]. c2007, [cit.
2007-06-03]. Dostupné z WWW:
<http://www.msmt.cz/Files/HTM/metodpokynkzarazenivzdelavacioblastiv
ychova1.htm>.
MOJŽÍŠEK, L. Pracovní výchova, polytechnické vzdČlání a profesionální
orientace (Systém a subsystémy pracovní výchovy). Brno : Univerzita J. E.
Purkyn v Brn, 1981.
PETERSON, G. W.; STIVERS, M. E., PETERS, D. F. Family versus
nonfamily significant others for the career decisions of low-income youth.
Family Relations, 1986, ro. 35, . 3, s. 417–424.
PRCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha :
Portál, 2003.
STRÁDAL, J.; NOUZOVÁ, Z. PĜíprava žákĤ pro profesní orientaci.
Metodická pĜíruþka pro uþitele základních škol. Praha : Sociologické
nakladatelství, 1995.
Výzkum služeb kariérového poradenství a potĜeb jeho klientĤ na základních
a stĜedních školách v ýR. Souhrnná zpráva. Praha : NÚOV, 2003.

120

