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PROFESNÍ ORIENTACE DOSPÍVAJÍCÍCH:
ROLE RODINY A ŠKOLY

Petr Hla�o

Anotace: Volba povolání je jedním z klí�ových úkol� období dospívání. Aby

byli žáci tohoto rozhodování schopni, musí dosáhnout dostate�ného stupn�

sebepoznání, nau�it se plánovat, pracovat s informacemi a získat orientaci ve

sv�t� práce. P�ísp�vek hodnotí roli dvou nejvýznamn�jších faktor�, rodiny a

školy, v tomto rozhodovacím procesu. Nejvýznamn�jší instituci, která odedáv-

na sehrávala p�i volb� povolání hlavní úlohu, p�edstavuje rodina. Rodi�e

ovliv�ují d�ti svými radami, doporu�eními a p�áními, ale i stylem výchovy,

socioekonomickým statusem, vykonávaným povoláním, dosaženou úrovní

vzd�lání aj. Rodi�e jako každodenní vzory p�edávají d�tem postoje k práci a

jednotlivým povoláním, sd�lují jim svá o�ekávání a p�edstavy o jejich profesní

budoucnosti. Zahrani�ní studie potvrdily, že p�estože jsou rodi�e nejvýznam-

n�jším faktorem p�i volb� povolání, nejsou vždy adekvátn� informováni o tom,

jak d�tem správn� pomáhat. Systematickou p�ípravu na volbu povolání a

poradenství poskytuje škola, která spolu s rodinou pomáhá dospívajícím s

utvá�ením reálného profesního cíle a perspektivy. Rodina i škola musí žáky

vést ke zodpov�dné volb� povolání, p�i�emž podmínkou úsp�chu 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-ma-

king 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 indivi-

dual 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 žák�m všeobecné vzd�lání, které by m�lo být
p�edpokladem pro další všeobecné nebo odborné vzd�lávání na st�ední
škole. Jedním z cíl�, ke kterému by m�lo toto vzd�lávání sm��ovat, je p�i-
pravit absolventy na zodpov�dnou volbu povolání16.

Rozhodování žák� o volb� povolání na konci základní školy p�edstavuje
závažnou etapu v celoživotním procesu profesní orientace17 a významn�
rozhoduje o budoucnosti mladého �lov�ka. Tato volba podle H�ebí�ka (1987)
znamená pro dospívající základní zam��ení jejich celého dalšího profesního
vývoje a pat�í mezi nejzávažn�jší kroky v lidském život� (srov. Klímová
1987; Mojžíšek 1981). Podle Mojžíška (1981, s. 174–175) má správná pro-
fesní orientace na jedince dalekosáhlý vliv. Vhodn� umíst�ný jedinec má
p�edpoklady být vyrovnanou osobností, s pocitem samostatnosti a spole�ens-
ké hodnoty své práce, má pocit sociální jistoty, který brání negativním depre-
sivním prožitk�m, neurotizaci, porušení stability osobnosti. Takový �lov�k
m�že usilovat o zdravou seberealizaci, má p�edpoklady pro vyrovnaný rodin-
ný život, zabezpe�í své d�ti atd. Není-li profesní zam��ení do�ešeno, objevují
se disharmonie možností a povinností, nespokojenost s prací, neklid, nejistota,
konfliktní situace a pocit mén�cennosti.

D�ti musí volit své první profesní zam��ení v nelehké dob� dospívání
(obvykle ve v�ku 14–15 let), pro které je charakteristická „nízká úrove�

schopnosti sebehodnotit se (…). Není v silách mladistvých pln� obsáhnout

a pochopit všechny závažné objektivní determinanty volby povolání a ani se

pln� vyznat v sob� samých“ (H�ebí�ek 1987, s. 44; srov. Krapta 1971, s.
10–11; Ho�ánková 1995, s. 47–49; Klímová 1987, s. 153). Z tohoto d�vodu
hledají d�ti pomoc ve svém nejbližším okolí. Zásadní instituci, která ode-
dávna sehrávala p�i volb� povolání rozhodující roli, p�edstavuje rodina
(H�ebí�ek 1984, s. 46).

Vliv rodiny na volbu povolání

Obecn� lze �íci, že volba povolání dospívajících je ovlivn�na okolím, ve
kterém žijí, p�i�emž nejv�tší vliv je p�ipisován rodi�	m a rodin�. Vý-
zkumy ukazují, že jsou d�ti p�i formování profesních cíl� a rozhodování
signifikantn� více závislé na svých rodi�ích než na u�itelích, vrstevnících a
dalších vzorech (Peterson et al. 1986).

16 Volba povolání – proces zahrnující rozhodování o volb� studia nebo p�ípravy na povolání,
konkrétního povolání a celou profesní dráhu �lov�ka. Sou�ást celkového vývoje osobnosti, v
n�mž hlavní roli hrají rozhodovací procesy (Pr�cha, Walterová, Mareš 2003, s. 274).
17 Hlavním obsahem profesní orientace je utvá�ení a rozvíjení reálného profesního cíle a
perspektivy mladého �lov�ka a vlastností a schopností významných pro proces volby povo-
lání, jeho vykonávání a event. rekvalifikace. Jeden z úkol�, které plní výchovné poradenství
pro žáky základních, st�edních a speciálních škol. Zajiš	ují zvl. odborná za�ízení výchov-
ného poradenství, školy, podniky a ú�ady práce. V zahrani�í zprav. sou�ást profesního pora-
denství nebo samostatn� fungující služba (Pr�cha, Walterová, Mareš 2003, s. 181).
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Na vzd�lávací aspirace d�tí a volbu povolání p�sobí nap�. rodinné pro-
st�edí, p�ístup rodi�� k d�tem, úrove� rodinných interakcí, zp�sob komuni-
kace v rodin� a celková úrove� rodinné výchovy. Rodi�e jako každodenní
vzory p�edávají d�tem kulturní vzorce, postoje k práci a jednotlivým povo-
láním, sd�lují jim svá o�ekávání a p�edstavy o jejich profesní budoucnosti.
D�ti se u�í z postoj� rodi��, jejich chování p�i práci a tím, jakým zp�sobem
o práci mluví (DeRidder 1990; Lankard 1995). D�ti jsou p�i volb� povolání
dále ovlivn�ny socioekonomickým statusem rodiny, jejím kulturním kapi-
tálem, vykonávaným povoláním a dosaženou úrovní vzd�lání rodi��.
DeRidder (1990) upozornil na to, že nižší úrove� vzd�lání rodi�� ovliv�uje
stupe� dosaženého vzd�lání potomk�. Narodit se rodi��m s nízkým vzd�lá-
ním snižuje pravd�podobnost studia na vysoké škole a dosažení vyšších
profesn�-pracovních cíl� a v podstat� p�edur�uje pravd�podobnou volbu
povolání d�tí.

Mat�j� a Straková (2003) zjistili, že �ím jsou žáci mladší, tím více o
jejich dalším osudu rozhodují rodi�e, a nikoli jejich vlastní zájmy a schop-
nosti. Rodi�e s vyšším socioekonomickým statusem mají v�tší zájem o to,
aby jejich dít� navšt�vovalo výb�rovou školu, a jsou ochotni vynaložit více
energie, aby bylo dít� do takové školy p�ijato.

Katr�ák (2004) dosp�l k zajímavému zjišt�ní, že d�lni�tí rodi�e18 nezasa-
hují do rozhodování d�tí o jejich budoucím povolání. Nechávají na d�tech,
zdali p�jdou po ukon�ení základní školy do u�ebního oboru nebo na st�ední
školu. V samostatné volb� vidí záruku spokojenosti dít�te ve škole. Jakýko-
liv nátlak, jakýkoliv zp�sob ovlivn�ní dalšího studia a budoucího povolání
nepovažují za vhodný. Nátlakem se podle nich potla�uje osobní rozhodnutí
dít�te, vycházející p�edevším z preferencí a zálib, což by v kone�ném
d�sledku mohlo vést k tomu, že by se dít�ti v u�ebním oboru nemuselo líbit
a poté by nemuselo ve škole vydržet a vyu�it se. Naopak vysokoškolsky
vzd�laní rodi�e v�dí, že by se dít� na konci základní školy m�lo o dalším
studiu rozhodnout samo, p�esto toto rozhodnutí na n�m nenechávají. Vy-
sokoškolsky vzd�laní rodi�e mají vysoké aspirace a cht�jí, aby jejich d�ti
dosáhly co nejvyššího vzd�lání.

Hovo�íme-li o vlivu rodiny na volbu povolání dospívajících, je t�eba
upozornit na fakt, že v „mnoha p�ípadech podléhají d�ti p�i volb� povolání

sugestivním p�áním rodi��, která nemají základ v jejich nadání, školní zra-

losti �i zájmech. Rodi�e �asto vycházejí ze své vlastní ctižádosti, z p�edsud-

k�, také však z nahodilých d�vod�“ (Mojžíšek 1981, s. 175). Mnoho zahra-
ni�ních studií potvrdilo, že p�estože jsou rodi�e nejvýznamn�jším fakto-
rem p�i volb� povolání, nejsou adekvátn� informováni o tom, jak d�-
tem pomáhat (Ginger a Horan 2001).

18 Tyto rodi�e Katr�ák (2004, s. 75) chápe jako lidi vyu�ené, kte�í se živí manuální ne-
zem�d�lskou prací, zam�stnance, tedy nepodnikatele.
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Úloha školy p�i p�íprav� na volbu povolání

Vzhledem k nespornému vlivu rodiny je nutné uvažovat p�i p�íprav�
žák� i o úloze školy na volbu povolání. Škola zaujímá v této oblasti neza-
stupitelnou roli, nebo	 spolu s rodinou pomáhá d�tem s utvá�ením reálného
profesního cíle a perspektivy. Hlavním cílem školní p�ípravy je p�ipravit
žáky k tomu, aby byli schopni samostatn� a zodpov�dn� rozhodovat o své
další profesní a studijní orientaci a objektivn� posuzovat všechny vlivy,
které mohou tuto volbu ovliv�ovat (srov. Strádal a Nouzová 1995, s. 5).
Škola musí u všech žák� rozvíjet pot�ebné v�domosti, dovednosti, návyky
a postoje, pomáhat jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu
s reálnými možnostmi a uplat�ovat je spolu s osvojenými v�domostmi a
dovednostmi p�i rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Mertin (2002, s. 6) se domnívá, že „úkolem školy je vybavit žáka kom-
petencemi pro to, aby dokázal efektivn� využít poradenské služby a další
p�ípadné zdroje a aby se podle nich nau�il samostatn� a zodpov�dn� rozho-
dovat. Jde p�edevším o to, aby si uv�domil, které faktory z oblasti práce a
vzd�lávání je t�eba p�i volb� povolání brát v úvahu, jakou jim má p�isuzo-
vat váhu, jak je má hodnotit a kde o nich získá informace“. Žák by se m�l
také nau�it poznávat sám sebe, své zájmy, šance i hranice, aby se mohl lépe
zorientovat ve sv�t� práce a vzd�lávání.

Systematická p�íprava na volbu povolání by m�la být zahájena s dosta-
te�ným p�edstihem p�ed samotným rozhodováním (nejlépe již od 7. ro�ní-
ku ZŠ). I když toto rozhodnutí dospívající v jejich dalším profesním vývoji
zcela nedeterminuje (v život� je �eká nejen studium, ale i �ada dalších roz-
hodování týkajících se budoucího povolání), volba oboru vzd�lání do
zna�né míry sm�ruje �lov�ka k budoucímu povolání a omezuje množství
povolání, z nichž si jednou bude moci vybírat.

Ve školách vyu�ujících podle vzd�lávacího programu Základní škola
jsou žáci na volbu povolání p�ipravováni p�edevším ve vyu�ovacích p�ed-
m�tech ob�anská výchova, rodinná výchova a praktické �innosti, do
nichž je na základ� metodického pokynu MŠMT od roku 2002 za�azena
výuka vzd�lávací oblasti Výchova k volb� povolání.

Vzd�lávací oblast Výchova k volb� povolání si klade za cíl vyp�stovat u
žák� dovednosti d�ležité p�i rozhodování o významných životních krocích
a p�i plánování vlastní budoucnosti. Zam��uje se na utvá�ení a rozvíjení
praktických dovedností a žádoucích osobních vlastností žák�, které jsou
p�edpokladem pro jejich budoucí úsp�šné za�len�ní do pracovního života.
P�ipravuje žáky na p�echod ze základní školy na školu st�ední a do zam�st-
nání, u�í je optimáln� posuzovat své možnosti vzhledem k požadav-
k�m a situaci na pracovním trhu. Výchova k volb� povolání dále p�ináší
žák�m komplexní informace z oblasti sv�ta práce, u�í je s nimi pracovat a
na základ� nich se i dále správn� a samostatn� rozhodovat o volb� budoucí-
ho profesního zam��ení a o výb�ru vhodného povolání.
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K dalšímu zvyšování úrovn� p�ípravy na volbu povolání v nižším se-
kundárním vzd�lávání by m�l p�isp�t Rámcový vzd�lávací program pro zá-
kladní vzd�lávání. Podle tohoto kurikulárního dokumentu bude p�íprava na
volbu povolání realizována zejména vzd�lávacím oborem �lov�k a sv�t

práce (tematický okruh Sv�t práce). Jeho cílem je koordinovan� p�ipravo-
vat žáky na první volbu povolání, tj. p�edevším je nau�it orientovat se ve
vzd�lávací nabídce st�edních škol, v pracovních �innostech vybraných pro-
fesí, získat zp�sobilost efektivn� využívat profesních informací a poradens-
kých služeb pro výb�r vhodného vzd�lávání a posoudit individuální mož-
nosti p�i rozhodování o volb� vhodného povolání a profesní p�ípravy.
M�žeme �íci, že se škola pro žáky stává partnerem �i prost�edníkem, který
jim umožní vyzkoušet si sv�t práce a dosp�losti „nane�isto“ a p�evzít odpo-
v�dnost za vlastní rozhodování.

Vedle informa�n�-vzd�lávacího p�sobení poskytují školy žák�m a jejich
rodi��m také služby profesního poradenství. Klí�ovým poradenským sub-
jektem, 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 p�edevším s žádostmi o informace o dalších
možnostech studia, testování zájm� a schopností, p�íp. doporu�ení vhodné-
ho studijního oboru a povolání.

V rámci komplexního poradenského systému by m�li poradenští pracov-
níci na školách plnit úlohu primárního, „záchytného“ subjektu, od kterého
se v p�ípad� pot�eby odvíjejí další specializované služby a odborná pé�e
(nap�. v pedagogicko-psychologických poradnách apod.).

Faktory ovliv�ující rozhodování �eských žák	

Výzkum NÚOV (2003) zjiš	oval, jaké jsou nej�ast�jší rozhodovací zdro-
je, tedy nejen nej�ast�jší druhy informa�ních zdroj�, ale také jiné, socio-

empirické podn�ty, jejichž projekce do rozhodování m�že významným zp�so-
bem ovlivnit volbu povolání žák�.

Z výsledk� výzkumu vyplývá, že nejv�tší po�et žák� promítá do svého
rozhodování rady a doporu�ení rodi�	 (78 %). Druhým nej�ast�ji uvád�-
ným zdrojem získávání informací jsou dny otev�ených dve�í (52 %),
následovány doporu�eními ostatních p�íbuzných a p�átel (50 %). V po-
rovnání s hodnotami p�edchozích odpov�dí dosáhlo významných hodnot
také využívání internetu (43 %). Doporu�ení výchovného poradce se ve
vyjád�eních respondent� p�ekvapiv� umístilo až za t�mito faktory (42,6 %).
Z dalších významn�ji hodnocených zdroj� zasluhují pozornost nejr�zn�jší
tišt�né a propaga�ní materiály (41 %) a informace získané na ú�adu
práce (34 %). V této souvislosti je pon�kud p�ekvapující zjišt�ní, že infor-
mace získané v pedagogicko-psychologické poradn� uvedlo jako zdroj
pouhých 11 % dotázaných.
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V komplexním pohledu je z tohoto výzkumu z�ejmé, že zna�ný vliv na
rozhodování o další vzd�lávací dráze má úzké i širší rodinné prost�edí a
zkušenosti p�átel.

Nejd�ležit�jší faktory, které ovliv�ují rozhodování žák� základních škol o
volb� povolání, jsem zjiš	oval ve své rigorózní práci (Hla
o 2004). Výzkum
potvrdil, že rozhodování žák� nejvíce ovliv�ují rodi�e (59 %) svými doporu-
�eními, vzory v rodin�, p�edáváním osobních zkušeností apod. Druhým nej-
významn�jším faktorem jsou zájmy a záliby žák	 (37 %), které mají pro-
kazateln� nejv�tší vliv na spokojenost ve škole a povolání. Významným
zjišt�ním pro pedagogickou praxi je, že exkurze ovlivnila 26 % žák�. V
porovnání s hodnotami p�edchozích odpov�dí dosáhl významných hodnot
také vliv kamarád	 a p�átel (19 %). Rozhodování žák� dále ovlivnily násle-
dující faktory: informa�ní a poradenská st�ediska ú�adu práce (7 %), vy-
zkoušení si zvoleného povolání v praxi (6 %), rada odborníka, který
zvolené povolání vykonává (6 %), u�itelé a t�ídní u�itelé (5 %), výchovný
poradce (5 %). Zajímavý je fakt, že na tém�� 4 % žák� m�ly vliv masové
komunika�ní prost�edky (televize, rádio, �asopisy, internet atd.). Jiné
faktory (nap�. školní prosp�ch žák�, neúsp�šné složení p�ijímacích zkoušek
na jinou školu, zdravotní zp�sobilost, prestiž povolání, doprava do školy, ro-
dinná tradice) ovlivnily rozhodování 9 % dotázaných. Pon�vadž se jedná o
kategorii nesourodou, nelze ji z kvantitativního hlediska jednozna�n� srovná-
vat s výše jmenovanými kategoriemi.

Výsledky obou výzkum� ukazují na nezanedbatelný význam neformální-
ho prost�edí p�i rozhodování o volb� povolání. Není to tedy pouze žák, kdo
by m�l získat pot�ebné informace nutné pro rozhodování, ale také rodi�e,
kte�í volbu svých d�tí ovliv�ují. Jako zcela nezbytné se ukazuje posilování
spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou, která p�edstavuje nezbyt-
ný základ efektivní p�ípravy žák� základních škol na volbu povolání.

Záv�r

Volba povolání na konci základní školy je jedním z klí�ových úkol	
období dospívání, p�ed nímž je nutné posoudit celou �adu faktor�. Na jed-
né stran� stojí osobnost žáka a jeho p�edpoklady pro výkon ur�itého povo-
lání (zájmy, schopnosti, vlastnosti, zdravotní stav aj.), na druhé stran� práce
a požadavky povolání. Rozhodovací proces pak p�edstavuje hledání soula-
du mezi ob�ma kategoriemi. Aby byli žáci tohoto rozhodování schopni,
musí dosáhnout dostate�ného stupn� sebepoznání, nau�it se plánovat, pra-
covat s informacemi a získat orientaci v informacích d�ležitých pro volbu
povolání.

Žáci fakticky pot�ebují p�ed kone�ným rozhodováním systematickou p�í-
pravu a pomoc svého okolí, což je p�edevším úkolem rodiny a školy. Ob�
instituce by m�ly žáky vést a motivovat k tomu, aby si uv�domili pot�ebu
odpov�dného p�ístupu k volb� profesní orientace a vzd�lávací dráhy,
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význam vzd�lávání pro život a odpov�dnost za své rozhodování. Rodina i
škola mohou d�tem pomáhat, radit, doporu�ovat. Je to však dospívající,
kdo by se m�l rozhodnout!
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