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Vážené kolegyne, vážení kolegovia. 

 

Zmeny, ktoré nás neustále sprevádzajú, nás podnecujú hľadať nové postupy 

a prístupy v kariérovom poradenstve. Niektorí odborníci sa s obavou pozerajú do 

budúcnosti,  ako sa v kariérovom poradenstve kariérni poradcovia vysporiadajú v rámci 

svojej doterajšej profesionality s novými možnosťami v oblasti používania 

diagnostických nástrojov a či dokážu správne a pružne zareagovať na potreby klienta. 

Prostredníctvom Príručky k používaniu diagnostických nástrojov v kariérovom 

poradenstve pre dospelých (ďalej len Príručka) sa snažíme podať všetkým poradcom 

pracujúcich v oblasti kariérového poradenstva pomocnú ruku. Veríme, že príručka 

poskytne v kariérovom poradenstve nové  flexibilné možnosti pri práci s klientom, 

umožní viac  odborne do hĺbky   a profesionálne riešiť otázku kariérneho plánovania 

klientov. 

 

Kolektív autorov praktickej príručky Vám praje veľa tvorivých síl. 
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1. Úvod k diagnostickým nástrojom  

 

Požiadavky na zamestnancov sa v posledných rokoch podstatným spôsobom 

zmenili. Zatiaľ, čo pred niekoľkými desiatkami rokov predstavovala hlavné kritérium pre 

uplatnenie sa na trhu práce a  profesionálny postup odborná kvalifikácia, hrajú dnes stále 

významnejšiu rolu sociálne kompetencie v kontexte spokojnosti a úspešnosti v práci. 

Človek musí do svojho zamestnania vniesť, rozvíjať a využívať svoju osobnosť. Nie každý 

budúci zamestnanec  má dostatočne ucelený a presný sebaobraz, či dobre pozná svoje 

silné a slabé stránky.  Príručka, ktorú držíte v rukách, má pomôcť kariérnym poradcom 

zorientovať sa v množstve diagnostických metód zameraných na osobnosť, emocionalitu, 

záujmy a schopnosti a byť tak viac nápomocnými konkrétnym ľuďom, ktorí vyhľadajú ich 

služby. Praktická príručka  k používaniu diagnostických nástrojov v kariérovom 

poradenstve pre dospelých (ďalej len príručka) je rozdelená do niekoľkých kapitol, 

v ktorých postupne, prehľadným a zrozumiteľným spôsobom popisuje základné témy. 

Ponúka stručné a ucelené informácie o kariérovom poradenstve, o úlohe a nástrojoch 

diagnostiky v kariérovom poradenstve. V ďalšej časti predstavuje univerzálny balík 

diagnostických nástrojov použiteľných v praxi kariérnych poradcov z Poradenských 

centier pre dospelých, ako aj poradenských centier úradov práce. Zrozumiteľným a veľmi 

prehľadným spôsobom poskytuje informácie o cieli, zameraní a možnostiach, ktoré 

ponúka  interpretácia výsledkov, ako aj ich využiteľnosť pre kariérne plánovanie. 

Je dôležité upozorniť, že pracovať s jednotlivými tu uvedenými diagnostickými 

nástrojmi môžu poradcovia až po zaškolení pre ich  administráciu, vyhodnocovanie 

a interpretáciu.  

 

 

2. Kariérové poradenstvo 

 

2.1.  Vymedzenie pojmu kariéra 

Pojmy kariéra a kariérizmus mali tradične pejoratívny nádych. Boli chápané ako 

šplhanie sa nahor k dobre platenej práci, bezohľadná honba za kariérou, nezriadená túžba 

po spoločenskom a pracovnom vyniknutí, bezzásadové úsilie o získane významného 

postavenia vo verejnom, zvlášť politickom živote.   Oproti kariéristovi bol stavaný človek 
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bez ambícií, ktorý i keď schopný a zásadový, zostával nenápadne v pozadí. Jeho 

schopnosti, zručnosti  a prednosti boli dosť problematické – buď ich  vo svoj prospech 

využívali iní alebo vychádzali úplne nazmar. Popritom, takýto človek mohol svojimi 

danosťami prospieť sebe, svojmu okoliu i svetu. Namiesto neho rozhodoval o dôležitých 

veciach iný, ktorý to málo čo vedel, dokázal náležite využiť. Pohľad na kariéru sa zmenil 

v 70. -tich rokoch 20. storočia, kedy kariéra prestala byť považovaná za niečo 

odsúdeniahodného a nežiadúceho. Kariéra je javom podstatne zložitejším a bohatším, než 

iba obyčajný postup od funkcie k funkcii. Zahŕňa získavanie skúseností, nadobúdanie 

nových zručností, rast osobnosti a mnohokrát i hľadanie samého seba a svojho 

postavenia v organizácii, pričom postavenie v hierarchii nemusí byť vôbec dôležité.  

Tradičná definícia kariéry 

Kariéra je súhrn po sebe nasledujúcich situácií vytvárajúcich pracovný život človeka. 

Je to súhrn „krokov“ postupu v pracovnej činnosti, do ktorého patrí obdobie prípravy na 

povolanie, rozhodovanie o voľbe  štúdia a povolania, celý priebeh pracovných činností od 

nástupu do prvého zamestnania až po odchod do dôchodku.  

Moderná definícia kariéry 

Kariéra je nepretržitý sled kratších či dlhších období, v ktorých nadobúdame životné 

a pracovné skúsenosti, vedomosti, zručnosti, hľadáme svoje príležitosti, realizujeme 

pracovné činnosti, žijeme v rôznych formálnych a neformálnych skupinách a plníme 

rôzne sociálne roly v priebehu celého života. Kariéra odráža vonkajšie príležitosti, 

individuálne možnosti, osobnostné predpoklady, vedomé rozhodnutia a uprednostnenia 

istých aktivít s ohľadom na vonkajšie príležitosti, prevzatie sociálnych rolí v súlade 

s vlastnými potrebami, hodnotami a životnou filozofiou. Moderná spoločnosť musí 

chápať kariéru ako normálnu súčasť životnej cesty človeka spojenú s pracovnými 

úspechmi i neúspechmi, spoločenským uznaním i hľadaním si svojho miesta vo svete 

práce  

 

 

 

 



  

6 

2.2.  Kariérne vs. kariérové poradenstvo (vymedzenie pojmov) 

Je dôležité rozlišovať pojmy kariérne a kariérové poradenstvo. Samotný pojem 

kariérové poradenstvo je v našich podmienkach pomerne nový a ešte nie celkom 

zaužívaný, patrí pod neho to, čo sa označovalo a vlastne stále označuje ako poradenstvo 

pri voľbe povolania a výbere zamestnania, profesionálna orientácia, profesionálne 

poradenstvo a i..  Pojem kariérové poradenstvo sa k nám dostal zvonku, niekedy v období 

vstupu Slovenska do Európskej únie, keď sa začali realizovať programy a projekty z väčšej 

časti financované z európskych fondov, ktorých primárnym cieľom bolo a stále je 

vyrovnávať diskrepancie v rozvoji infraštruktúry a služieb rôzneho druhu v porovnaní s 

priemerom EÚ. Operačný program Ľudské zdroje (2004) obsahoval o. i. aj opatrenie 

„Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien 

kvalifikačných potrieb trhu práce“. V dokumente sa často používa pojem „kariérne 

poradenstvo“, neskôr sa však začal používať adekvátnejší výraz „kariérové poradenstvo“. 

Hoci v praxi sa tieto výrazy najčastejšie vnímajú ako synonymá, nepovažujeme to celkom 

za správne – ak kariéru v súlade s vymedzením M. Hargašovej  chápeme ako „nepretržitý 

sled kratších či dlhších časových období, v ktorých v priebehu celého života človek 

nadobúda vedomosti a zručnosti, životné a pracovné skúsenosti, hľadá svoje pracovné 

príležitosti súbežne s plnením ostatných sociálnych rolí (občianskych, rodinných, 

partnerských a pod.)“, adjektívum „kariérový“ v spojení kariérový vývin, kariérové 

poradenstvo, kariérová výchova a i. je primeranejšie ako adjektívum „kariérny“, ktorého 

význam je iný, najčastejšie sa vyskytuje v spojení „kariérny rast“, používa sa na označenie 

vertikálneho pohybu, pracovného postupu smerom nahor. Rozdiel medzi oboma pojmami 

by sme mohli znázorniť nasledovne: 

 

Grafické znázornenie pojmov „kariérový vývin“ (krivka) a „kariérny rast“ (priamka) 

(http://rozvojkariery.sk/karierne-alebo-karierove-poradenstvo/) 

http://rozvojkariery.sk/wp-content/uploads/2012/07/karierove-vs-karierne.jpg
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2.2.1. Kariérové poradenstvo 

Kariérové poradenstvo je celý komplex služieb v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, 

ktorých hlavným cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní sa 

o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry 

v akejkoľvek fáze ich života. Je to komplexný prístup k jednotlivcom, ktorý zohľadňuje 

všetky aspekty ich osobného, profesionálneho a sociálneho života. Pozostáva 

z poskytovania informačných poradenských služieb s ohľadom na podporu pre všetkých 

jednotlivcov v ktorejkoľvek fáze života pri rozvoji ich kariéry prostredníctvom 

rozhodovania o vzdelávaní, práci a spoločenskom živote. Kariérové poradenstvo 

postavené na osobných potrebách, záujmoch a schopnostiach je primárne určené na to, 

aby jednotlivcom pomáhalo pri realizácii a riadení kariéry v priebehu života. Plní tiež 

životne dôležitú pri udržiavaní vysoko kvalifikovanej a ekonomicky životaschopnej 

spoločnosti a dôležitú úlohu zohráva pri podpore udržateľného hospodárskeho rastu 

a sociálnej stability. Poskytovatelia kariérového poradenstva zaznamenávajú čoraz širšie 

a meniace sa potreby narastajúceho počtu klientov a zákazníkov, ktorí ich vyhľadávajú 

s cieľom poskytnutia poradenských služieb v ťažkom období ich života. Je nutné, aby 

poskytovatelia kariérového poradenstva mali dostatok potrebných zdrojov 

a kvalifikovaných a kompetentných poradcov. Kariérové poradenstvo pomáha ľuďom 

prekonať dosahy nezamestnanosti, prispôsobiť sa rýchlym zmenám na trhu práce 

a prispieva k dlhodobým sociálnym a ekonomických výsledkom. ( Vyhlásenie výkonného 

výboru IAEVG – Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo 

z medzinárodnej konferencie „ Súdržnosť, spolupráca a kvalita v kariérovom poradenstve). 

Jednou z inštitúcií zabezpečujúcich poradenské služby v oblasti kariérového poradenstva 

je Národný ústav celoživotného vzdelávania a ním zriadené Poradenské centrá pre 

dospelých. Hlavným poslaním Poradenských centier pre dospelých je podporovanie 

celoživotného vzdelávania občanov v osobnostnom rozvoji a uplatnení sa na trhu práce. 

Misiou je podporovať celoživotný rozvoj vzdelanostného potenciálu jednotlivca a celej 

spoločnosti. Zámerom vzniku Poradenských centier pre dospelých  bolo vyplniť chýbajúci 

priestor pri poskytovaní odborného poradenstva pri voľbe povolania, zamestnania, či 

celoživotného vzdelávania pre zamestnaných dospelých. Na stredných školách je tento 

typ poradenstva zabezpečovaný prostredníctvom výchovného poradcu, nezamestnaní 

majú možnosť získať poradenstvo prostredníctvom kariérového poradcu ÚPSVaR. Firmy 
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túto službu zabezpečujú prostredníctvom interných zamestnancov, alebo externých 

subjektov, personálnych agentúr. 

 

3. Diagnostika v kariérovom poradenstve 

Pojem diagnostika pochádza z gréckeho slova diagnosis – dia – osobitne, oddelene; 

gnosis – poznanie. Je poznávací proces, ktorého cieľom je získať čo najkomplexnejšie 

poznatky o diagnostikovanom. Pod pojmom „diagnostikovaný“ rozumieme klienta, 

ktorému realizácia diagnostických metód napomôže pri rozhodovaní sa o oblastiach 

ďalšieho vzdelávania a kariérovej cesty, v odhalení skrytých rezerv, v sebapoznávaní 

a v sebauvedomovaní si „vlastného JA“. 

 

3.1. Úloha diagnostiky v kariérovom poradenstve 

Hlavnou úlohou dotazníkov, škál a iných diagnostických postupov je poskytnúť 

východiskový bod, ktorý sa týka úvah o ďalšom vzdelávaní a rozvoji kariérovej cesty 

klienta v procese rozhodovania. Využitie adresných diagnostických metód prinesie 

poradcovi dostatok informácií a pomôže jemu a klientovi v procese poradenstva 

k uskutočneniu, resp. neuskutočneniu istých rozhodnutí, ktoré môžu byť v živote klienta 

veľmi dôležité. 

Diagnostika v kariérnom poradenstve: 

 má poskytnúť východiskový bod pre úvahy, 

 je ďalší zo zdrojov informácií o sebe, 

 skracuje dobu sebepoznania a rýchlejšie vedie k diskusii nad podstatnými témami, 

 otvára nové témy, 

 môže upozorniť na skryté, neuvedomované či vytesnené stránky osobnosti, 

 spresňuje sebaobraz a obraz nášho porovnania s populáciou, 

 výber zamestnania, vzhľadom na mesiace sa podmienky trhu práce, možnosti 

ďalšieho vzdelávania, kariérneho rastu 

 slúži ako podpora pri výbere zamestnania, vzhľadom na meniace sa podmienky 

trhu práce, možnosti ďalšieho vzdelávania, kariérneho rastu . 
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3.2. Diagnostické nástroje v kariérovom poradenstve 

Základné diagnostické nástroje v kariérnom poradenstve:  

- rozhovor 

- pozorovanie 

- transakčná analýza 

- bilančná diagnostika 

- dotazníky 

- egogram 

- SWOT analýza 

- Johariho okno 

- škálovanie 

 

Typy diagnostických nástrojov podľa oblasti diagnostikovania: 

- diagnostické nástroje zamerané na profesionálnu orientáciu 

- diagnostické nástroje zamerané na diagnostiku záujmov 

- diagnostické nástroje zamerané na potreby 

- diagnostické nástroje zamerané na osobnosť 

- diagnostické nástroje zamerané na diagnostiku schopností 

- diagnostické nástroje zamerané na výkon 

- diagnostické nástroje zamerané na inteligenciu 

 

Pri každom diagnostickom nástroji, ktorý prinesieme do poradenského procesu je 

nevyhnutné mať zodpovedané nasledujúce otázky: 

 Ako pri zadávaní diagnostických nástrojov pomôžem klientovi? 

 Ako pri zadávaní diagnostických nástrojov pomôžem sebe v poradenskom procese 

s klientom? 

 Je klient pripravený absolvovať diagnostický nástroj? 

 Som ja ako poradca pripravený pracovať s klientom aj prostredníctvom 

diagnostických nástrojov? 

 Poznám cieľ, spôsob administrácie a spôsob vyhodnotenia diagnostického 

nástroja, ktorý chcem použiť? 
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 Dokážem adekvátne a pre klienta motivačne interpretovať výsledok 

diagnostického nástroja? 

 Dokážem zabezpečiť adekvátne podmienky na diagnostikovanie klienta, 

zachovávanie ochrany osobných údajov klienta? 

 

Vyššie uvedené podmienky a ich dodržanie tvoria základňu využitia diagnostických 

nástrojov v procese poradenstva. Žiadny diagnostický nástroj nie je natoľko presný, 

aby na základe dosiahnutých výsledkov bolo možné s istotou predikovať konečný 

úspech jedinca v konkrétnej oblasti vzdelávania, alebo na trhu práce. Testy 

a dotazníky používané v oblasti poradenstva majú v procese rozhodovania prevažne 

doplnkovú a nie hlavnú rolu a predovšetkým poukazujú na oblasti vzdelávacích ciest 

a sveta práce, ktoré by mal klient preskúmať. Diagnostické nástroje je nutné vnímať 

ako podporné a doplnkové oblasti, ktoré súvisia s rôznymi oblasťami smerovania 

klienta na jeho ceste za nájdením vhodnej oblasti jeho realizácie na trhu práce. Na 

klienta je teda potrebné nahliadať i v kontexte jeho vzdelávacej histórie, súčasného stavu 

či budúcich a profesijných ašpirácii. V procese explorácie majú štandardizované testy 

dôležitú úlohu, ale mali by sme si byť vedomí aj ich obmedzení. Preto je veľmi dôležité, 

aby kariérový poradca absolvoval výcvik v aplikácii a vyhodnocovaní hodnotiacich 

metodík. Ďalšie, čo treba brať pri explorácii do úvahy, je aplikovateľnosť testov – nie 

všetky sú rovnako vhodné pre všetky poradenské kontexty a všetkých klientov (z 

hľadiska kultúry, rasy, pohlavia, socioekonomického statusu alebo veku). Dostatočný 

priestor na objavenie individuálnych rozdielov vzniká pri kladení otvorených 

otázok a rozprávaní príbehov. To isté platí aj o využívaní metafor. Tieto postupy sú 

vhodné v otvorenom a neformálnom procese. Pri štruktúrovanejších metodikách treba 

dodržiavať viaceré podmienky. Ak sa výsledky porovnávajú, je nevyhnutné si všimnúť, 

akí ľudia tvorili výskumné vzorky, ktoré boli východiskom pri tvorbe noriem daného 

testu. Tiež by sme mali posúdiť, či sú niektoré testové položky relevantné a vhodné pre 

využitie v určitých podmienkach. Nachádzame isté výhody v tom, že môžeme čerpať z 

porovnávania výsledkov, ale tieto informácie sú užitočné len ako podklady, o ktoré sa 

opierame. 
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4. Praktické využitie príručky  

Predkladaná príručka z pohľadu praktika - poradcu v oblasti pracovného 

a kariérového poradenstva má pomocný charakter a slúži k  nasmerovaniu poradcov, 

ktorí môžu byť nápomocní pri riešení kariérových otázok klientov. Na prvý pohľad by sa 

mohlo zdať, že takýto typ služieb poskytujú len psychológovia. Samozrejme 

psychologické poradenstvo v oblasti voľby, zmeny alebo postupu v povolaní má  prioritné 

zastúpenie. Poskytuje informácie o úrovni IQ, kognitívnych funkcií, osobnostných 

parametroch, záujmoch, záľubách klienta, jeho hodnotovej orientácii a pod.. Psychológ sa 

dokáže kompetentne vyjadriť k mentálnej a výkonnostnej úrovni klienta, záujmom, 

záľubám, hodnotovej orientácii klienta. Psychológ – odborník v kariérovom poradenstve 

sa  pohybuje v podstatne detailnejšej a citlivejšej rovine diagnostiky.  Dodnes platí, že  

akokoľvek dokonalá technika  nám pomôže urobiť si predbežný obraz o tom, aké 

predpoklady má klient. Až rozhovor a cielená komunikácia pomôže reálne dotvoriť obraz 

o klientovi, jeho potrebách, postojoch a akčnosti. Takéto informácie sú rovnako dôležité 

pre psychológov, ale aj kariérnych poradcov pracujúcich v oblasti kariérového 

plánovania, ktorí sa často musia vyjadriť k vhodnosti klienta pre určité pozície, pre určité 

schopnosti v pracovnej oblasti a vhodne nasmerovať klienta. Špecifické výstupy preto 

potrebujú  špecifický druh znalostí a techník, ktorými nie všetci poradcovia disponujú. Z 

praxe sa ukazuje, že nie vždy sa darí optimálne zmapovať  vhodnosť alebo nevhodnosť 

klienta na určitú pracovnú pozíciu alebo povolanie. Tu je priestor pre použitie 

diagnostických nástrojov štandardizovaných a neštandardizovaných, ktoré po zaškolení 

môžu byť používané aj kariérovými poradcami s humanitným zameraním 

vysokoškolského zamerania II. stupňa vysokej školy. Nezanedbateľný je aj forenzný 

faktor, aby nedošlo pri posudzovaní k nesprávnym posúdeniam, omylom zo strany 

kariérových poradcov, kedy nesprávnym posúdením alebo dokonca nediagnostikovaním 

môže prichádzať k omylom, ktoré môžu mať právne dôsledky (Napr.: klient s poruchami 

priestorovej orientácie nemôže obsluhovať zložitý stroj, automobil, ťažké mechanizmy, 

pracovať vo výškach, alebo klient s ťažkou panickou poruchou nemal na zodpovednosti 

deti, či klient s napr.  zrakovou agnóziou nebol posúdený ako mentálne retardovaný pre 

nesprávny výber testovacej techniky, pacient s poruchami priestorovej orientácie 

obsluhoval zložitý stroj, či pracoval vo výškach). Vybrané štandardizované 

a neštandardizované dotazníky umožnia tak základnú orientáciu pre kariérnych 

poradcov a odborných poradcov, podklad k ďalšej odbornej konzultácii a spolupráci pre 
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ďalšiu orientáciu klientov, posúdenie vhodnosti, nevhodnosti zvolenej pozície alebo 

posunutie klienta k ďalšiemu odborníkovi, špecialistovi. Použiteľnosť nástrojov 

špecifikujeme v nasledujúcich kapitolách. 

 

 

5. Rozčlenenie štandardizovaných a neštandardizovaných dotazníkov. 

 

5.1. Štandardizované dotazníky 

      Prvým predpokladom pre použitie diagnostického nástroja je jeho reliabilita 

/spoľahlivosť/. Tá  nám hovorí, do akej miery sú odpovede testovaných osôb 

konzistentné a stabilné v čase. Druhou dôležitou podmienkou pre požitie testu je jeho 

validita /platnosť/ . Tá dokazuje, či test skutočne meria to, čo sľubuje.  

Nemenej dôležitou podmienkou kvality testu je skutočnosť, že bola prevedená 

štandardizácia na danú populáciu /slovenskú, českú.../. Určité kultúrne rozdiely medzi 

národmi by totiž mohli výsledky testov výrazne skresliť. 

Prevažná väčšina štandardizovaných  dotazníkov  patrí do kategórie 

psychodiagnostických metód, s ktorými by mal výlučne pracovať len psychológ, čo je 

zakotvené i legislatívne. Je to z toho dôvodu, že psychológ by mal poznať nielen 

podmienky zadávania (administrácie, priebeh danej testovej situácie a vyhodnocovanie 

daného testu), ale i jeho teoretické východiská, psychometrické charakteristiky, históriu 

testovej metódy, vhodnosť jej využitia a ďalšie súvislosti, ktoré s testami súvisia). 

Nakoľko medzi kariérovými poradcami (psychológmi) pracujú aj odborníci z iných 

profesií,  vybrali sme také štandardizované diagnostické metódy, ktoré sú určené 

absolventom akreditovaného študijného programu v oblastiach pedagogiky, 

andragogiky, sociálnych vied a ďalších príbuzných odborov po zaškolení pre ich 

administráciu, vyhodnocovanie a interpretáciu. Vzhľadom k tomu, že diagnostické 

metódy môžu byť zdrojom citlivých dát, mal by človek pracujúci s týmito testami 

dodržiavať určité pravidlá. Neodborným postupom možno totiž klienta poškodiť. Účasť 

na testovaní musí byť dobrovoľná, účastník má právo testovanie odmietnuť. Tiež má 

právo vedieť, ako bude nakladané s výsledkami testu. Dotazníková metóda predpokladá 

aspoň priemerný intelekt. Je dôležité uvedomiť si, že žiadny diagnostický nástroj nie je 

natoľko presný, aby na základe dosiahnutých výsledkov bolo možné s istotou predikovať 

úspech jedinca v konkrétnej oblasti vzdelávania alebo na trhu práce. 
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Dotazník voľby povolania a plánovania profesionálnej kariéry – DVP 

 

Praktická využiteľnosť dotazníka 

Cieľ dotazníka:        Porovnať vlastné záujmy a schopnosti s ponukou a možnosťami 
pracovných príležitostí 

Obsah, zameranie: Obsahuje dotazník záujmov a register povolaní  

Čo klient získa 
interpretáciou: 

Lepšiu orientáciu  vo svojich záujmoch  a  schopnostiach 

Využiteľnosť pre kariérne 
plánovanie: 

Práca s vlastným potenciálom klienta v porovnaní s ponukou 
pracovných príležitostí a možnosťami pracovných príležitostí 

Veková hranica: od 15 rokov 

 

 Tento dotazník je vhodné použiť u ľudí, ktorí sa rozhodujú o voľbe povolania a tých, 

ktorí plánujú svoju profesionálnu kariéru. Administrácia: individuálna i skupinová, čas 

spracovania nie je obmedzený. 

 

Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti – BIP 

 

Praktická využiteľnosť dotazníka 

Cieľ dotazníka: Cieľom je zistenie sebaobrazu klienta s prihliadnutím k nárokom profesie 

Obsah, zameranie: Prvý okruh v dotazníku popisuje motiváciu  vzťahujúcu sa k výkonu profesie. 

Zachytáva, čo motivuje klienta pri plánovaní a utváraní vlastnej kariéry a na 

čo pri svojej práci kladie dôraz. Druhý okruh sa sústreďuje na rôzne spôsoby 

správania pri práci, tretí okruh na spôsob, akým sa klient správa k druhým 

ľuďom a aké k nim má vzťahy. Posledný okruh popisuje psychickú konštitúciu. 

Ide tu predovšetkým o emocionálnu stabilitu, schopnosť zvládať záťaž 

a sebavedomie. 

Čo klient získa 
interpretáciou: 

Poznanie tých  osobnostných predpokladov, ktoré sú rozhodujúce pre úspech 
v povolaní. 14 diagnostických dimenzií, ktoré sú priradené k štyrom rôznym 
oblastiam profesijných predpokladov: 1.pracovné zameranie, 2. pracovné 
správanie, 3. sociálne kompetencie, 4. psychická konštitúcia. 
 

Využiteľnosť pre 
kariérne 
plánovanie: 

Výsledky testu môžu predstavovať dostatočný informačný zdroj pri 
poradenských rozhovoroch a výberových konaniach. Sú vhodné ako nosný 
základ hlbšej explorácie , nakoľko je možné zamerať sa na rôzne aspekty 
pracovného správania sa. Môžu tiež predstavovať základ k príprave 
koučingových a tréningových opatrení. 

Veková hranica: od 20 rokov 
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BIP je určený na diagnostiku osobnostných predpokladov, ktoré sú rozhodujúce pre 

úspech v zamestnaní. 14 diagnostických dimenzií /210 položiek/, ktoré sú priradené  k 4 

rôznym oblastiam profesijných predpokladov, poskytuje profil osobnosti, ktorý možno 

využiť ako jedno z kritérií pri výbere a umiestňovaní pracovníkov, pri poradenstve 

v kariérovom vývine dospelých  a v ďalších oblastiach. 

 

Pracovné zameranie       

o Motív podávať výkon 

o Iniciatívnosť 

o Motív viesť iných 

 

Pracovné správanie 

o Svedomitosť 

o Flexibilnosť 

o Rozhodnosť / schopnosť rýchlo realizovať svoje zámery 

 

Sociálne kompetencie 

o Vnímavosť /citlivosť na iných ľudí 

o Schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty 

o Spoločenskosť / družnosť 

o Chuť pracovať v tíme 

o Schopnosť presadiť sa 

 

Psychická konštitúcia 

o Emocionálna stabilita 

o Odolnosť voči záťaži 

o Sebavedomie 

 

Administrácia: individuálna i skupinová, čas nie je obmedzený, obvyklé trvanie vyplnenia 

dotazníka je 40 minút 
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Dotazník motivácie k výkonu – LMI SK 

Praktická využiteľnosť dotazníka 

Cieľ dotazníka: Zisťuje mieru motivácie k dosahovaniu osobných a profesionálnych cieľov.  

Obsah, zameranie: Miera motivácie je ovplyvňovaná niekoľkými faktormi , na ktoré sa tento 
dotazník zameriava: 1. Tendencia klásť si náročné ciele a pracovať na ich 
dosiahnutí /ctižiadostivosť/. 2. Sebadôvera v úspešné dosahovanie cieľov bez 
ohľadu na vonkajšie vplyvy a podmienky /nezávislosť/. 3. Schopnosť vynaložiť 
úsilie smerujúce k úspešnému dosiahnutiu stanovených cieľov /motivácia 
vzťahujúca sa k úlohám, sebaovládaniu/. 

Čo klient získa 
interpretáciou: 

Poznanie, ako jednotlivé aspekty jeho osobnosti zvyšujú alebo znižujú  
celkovú  motiváciu k výkonu. 

Využiteľnosť pre 
kariérne 
plánovanie: 

Poznanie a porozumenie tomu, čo ovplyvňuje klientovu motiváciu k výkonu, 
aká je miera jeho ctižiadostivosti, nezávislosti či sebaovládania, mu ponúka 
možnosť lepšie si plánovať svoju profesionálnu kariéru. 

Veková hranica: od 16 rokov 

 

Je určený na diagnostiku motivácie k výkonu v profesijnom kontexte a skladá sa zo 

170 položiek, ktoré sú priradené 17 škálam /dimenziám/: 

- Vytrvalosť 

- Kompenzačné úsilie 

- Dominancia 

- Hrdosť na výkon 

- Angažovanosť 

- Ochota učiť sa 

- Dôvera v úspech 

- Preferencia obťažnosti 

- Flexibilita 

- Samostatnosť 

- Flow 

- Sebakontrola 

- Nebojácnosť 

- Orientácia na status 

- Interanlita 

- Súťaživosť 

- Cieľavedomosť 

Administrácia: individuálna i skupinová, obvyklé trvanie vyplnenia dotazníka je  približne 

30 až 40 minút. 
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Test emočnej inteligencie – MSCEIT 

Praktická využiteľnosť dotazníka 

Cieľ dotazníka:  Meranie emocionálnej inteligencie. Ide o výkonový test, čo znamená, že ľudia 
namiesto jednoduchého odpovedania na otázky týkajúce sa posúdenia ich 
emočných schopností priamo plnia úlohy a riešia emočné problémy. 

Obsah, zameranie: Popisuje štyri základné zložky emocionálnej inteligencie - schopnosť adekvátne 
vnímať emócie, schopnosť využívať emócie k podpore myslenia a kreativity 
a efektívnejšiemu riešeniu problémov, schopnosť porozumieť emóciám 
a schopnosť riadiť emócie v prospech osobného rastu. 

Čo klient získa 
interpretáciou: 

Spozná rôzne aspekty emocionálnej inteligencie – schopnosť vnímať, poznávať 
a ovládať emócie, ktoré významnou mierou ovplyvňujú ako zaobchádzame 
sami so sebou i s druhými a sú tiež podstatné pre osobné a profesionálne 
úspechy. 

Využiteľnosť pre 
kariérne 
plánovanie: 

V súčasnom sociálnom prostredí závisia odborné a profesionálne úspechy 
stále viac na sociálnom kontakte, na schopnosti pracovať a jednať s druhými 
ľuďmi. Tento dotazník dá klientovi odpoveď na otázku ako na tom je v tejto 
oblasti. Dôležité pri pracovných pozíciách, kde emocionálna inteligencia môže 
pozitívne ovplyvniť efektivitu práce. 

Veková hranica: od 16 rokov a dospelá populácia 

 

 Tento test meria schopnosti, ktoré dohromady vytvárajú emočnú inteligenciu. 

Poskytuje informácie o schopnostiach v štyroch oblastiach: 

1. Vnímanie emócií – schopnosť rozpoznávať emócie 

2. Využitie emócií – schopnosť vzbudzovať emócie a využiť ich k zefektívneniu 

kognitívnych procesov 

3. Porozumenie emóciám – schopnosť porozumieť jednoduchým i zložitým 

emóciám 

4. Riadenie emócií – schopnosť riadiť a regulovať emócie  u seba i u druhých 

 

Administrácia: individuálna i skupinová, čas administrácie 30-45 minút. Administrácia je 

možná i vo forme ceruza-papier, no vyhodnotenie je možné len v počítačovom systéme HTS. 

Z vyhodnotenia testu v HTS možno vypracovať výsledné správy, podklady 

poskytuje počítačové vyhodnotenie na týchto úrovniach: Osobná súhrnná správa 

/report/, Testový profil, Prehľad škál, Skórovanie položiek a Štatistika odpovedí. Na 

základe týchto počítačových výstupov  je možné vytvoriť záverečné správy ako pre 

testovanú osobu, tak pre rôzne úrovne predávania a spracovania výsledkov. 
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Hoganova profesijná diagnostika 

Praktická využiteľnosť dotazníka 

Cieľ dotazníka: Zistiť črty, kompetencie človeka, osobnostný profil 

Obsah, zameranie: Osobnostné dotazníky  

Čo klient získa interpretáciou: Osobnostný profil- HPI – svetlá stránka, MVPI – vnútorné 
motívy, hodnoty, preferencie, HDS – rozvojová stránka, prejavy 
správania pri záťaži 

Využiteľnosť pre kariérne 
plánovanie: 

Pri identifikácii rozvojových potrieb a určení vhodnej 
profesie/pozície 

Veková hranica: Od 18 rokov 

 

Hoganove osobnostné dotazníky majú za sebou takmer 40 rokov výskumu. 

Zameriavajú sa výlučne na pracovnú oblasť, pričom je dokázané, že výsledky 

Hoganových dotazníkov majú vzťah k úspešnosti v práci a predpovedajú výkon pre 

rôzne pracovné kompetencie alebo pozície. Hoganove dotazníky sa prioritne 

používajú v personalistike, zo strany organizácie v rôznych oblastiach práce s ľudskými 

zdrojmi. Sú využívané v personálnych procesoch, najmä pri výberoch zamestnancov, 

personálnych zmenách, prehodnotení úloh a zodpovedností. Tiež pri rozvoji ľudí, 

kariérnom plánovaní, odmeňovaní a talent - manažmente. Zapojenie Hogan dotazníkov 

dramaticky znižuje fluktuáciu a zvyšuje produktivitu organizácie. V súčasnej dobe sa už 

portfólio využitia Hogan dotazníkov rozšírilo aj do iných aplikačných smerov a jednou z 

logicky nadväzujúcich oblastí je kariérové poradenstvo. Hoganove dotazníky sú 

medzinárodne uznávaným štandardom a odporúčajú ich renomované profesijné 

organizácie ako napríklad Britská psychologická spoločnosť.   

Hoganove dotazníky naviac poskytujú slovenský benchmark – výsledky kandidátov 

sú porovnávané s ostatnými slovenskými pracujúcimi. Diagnostika Hogan® je sada troch 

osobnostných dotazníkov (HPI, HDS, MVPI), ktoré mapujú tri rôzne aspekty osobnosti 

človeka z pohľadu okolia: 

• tzv. svetlú stránku osobnosti, t. j. typické každodenné správanie (dotazník 

HPI); 

• motiváciu, t. j. na čo bude človek klásť v práci dôraz, do akej firemnej 

kultúry zapadne a aké hodnoty ho budú motivovať (dotazník MVPI); 

• a tzv. temnú stránku osobnosti; t. j. správanie v záťažových situáciách, resp. 

v iných situáciách, keď sa človek nekontroluje (dotazník HDS).  
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Hoganove dotazníky identifikujú potenciál človeka a dokážu predvídať 

úspešnosť jedinca na konkrétnej pracovnej pozícii s vysokou mierou spoľahlivosti. 

Úspech v rôznych pracovných pozíciách závisí od rôznych vlastností. Vlastnosti dôležité 

pre jednu prácu  môžu oslabiť výkon v inej práci. Hogan psychodiagnostika sa posúva od 

jednoduchého opisu osobnosti jednotlivca na predvídanie jeho výkonu v určitých 

pozíciách. Hoganove testy je možné administrovať on-line spôsobom cez internet, 

chráneným prístupom. Sú lokalizované a reštandardizované na slovenskú populáciu 

podľa medzinárodných štandardov. Validizačné štúdie sa realizovali v stovkách 

organizácií po celom svete. Na Slovensku sú dostupné všetky tri druhy Hoganových 

testov: osobnostný dotazník (HPI), dotazník motívov, hodnôt a preferencií (MVPI) a 

rozvojový test (HDS).  

 

HPI - Hoganov osobnostný dotazník je osobnostný test takých čŕt a rysov, ktoré sú 

podstatné pre úspech v zamestnaní, v medziľudských vzťahoch, pri vzdelávaní a v živote 

všeobecne. HPI hodnotí normálnu osobnosť a predpovedá úspech v profesionálnom 

živote. Pri individuálnej psychodiagnostike umožňuje HPI zhodnotenie kariérového 

potenciálu naprieč celou škálou rôznych odvetví. Tieto informácie napovedia, či je daná 

osoba vhodná pre určité povolanie a identifikujú tie aspekty správania testovanej osoby, 

ktoré by mohli vyžadovať dôkladnejšiu pozornosť. Štruktúru osobnosti rozdeľuje do 

siedmich škál, ktoré podľa získaného skóre hovoria o osobnostných kompetenciách 

človeka: 

• Stabilita - odráža do akej miery  jedinec prijíma sám seba, odoláva stresu a tlaku, 

nakoľko je sebakritický a citlivý. Jedinec s vysokými hodnotami býva v stresových 

situáciách pokojný, sebavedomý a vyrovnaný. Jedinec s nízkymi hodnotami býva 

vnímavý, citlivý a so stresovými situáciami sa môže vyrovnávať ťažšie. 

• Sebapresadzovanie - mapuje súťaživosť, ambicióznosť, vyhľadávanie postavenia a 

ocenenie úspechu. Jedinec s vysokými hodnotami býva energický, súťaživý, cieľovo 

orientovaný a túži sa zlepšovať. Jedinec s nízkymi hodnotami býva tichý, nepriebojný, 

trpezlivý a ochotný prispôsobiť sa ostatným. 

• Sociabilita - hodnotí, do akej miery jedinec potrebuje, vyhľadáva a využíva sociálnu 

interakciu. Jedinec s vysokým skóre býva spoločenský, impulzívny, svojrázny a nerád 

pracuje sám. Jedinec s nízkym skóre býva zdržanlivý a tichý; nesnaží sa upútať 

pozornosť a nevadí mu pracovať osamote. 



  

19 

• Kooperatívnosť - odráža hladinu sociálnej vnímavosti, taktu a chápavosti, 

spolupráce. Jedinec s vysokým skóre býva priateľský, srdečný, spoločenský a 

obľúbený. Jedinec s nízkym skóre býva nezávislý, úprimný a priamočiary. 

• Systematickosť -  odráža mieru svedomitosti, spoľahlivosti, konformity a flexibility. 

Jedinec s vysokým skóre býva organizovaný, spoľahlivý a dôkladný; dodržuje pravidlá 

a ľahko sa na neho dohliada. Jedinec s nízkym skóre býva impulzívny a flexibilný; často 

sa neprispôsobuje pravidlám a odmieta blízky dohľad; býva kreatívny a spontánny. 

• Zvedavosť - reflektuje, do akej miery sa jedinci zdajú byť bystrí, kreatívni, vynaliezaví 

a dokážu robiť rutinné práce. Jedinec s vysokým skóre máva dobrú predstavivosť, 

býva nápaditý, vynaliezavý a bystrý; je obvyklé, že sa rýchlo začína nudiť a nemusí 

venovať pozornosť detailom. Jedinec s nízkym skóre býva praktický a realistický; je 

ochotný tolerovať nudné úlohy. 

• Učenlivosť - reflektuje, do akej miery jedinca baví študovať a aký štýl učenia 

preferuje. Jedinec s vysokým skóre sa väčšinou rád vzdeláva a vyhovujú mu aj 

formalizované spôsoby vzdelávania. Jedinec s nízkym skóre nemáva záujem o 

formalizované vzdelávanie - uprednostňuje skúsenosti získané v praxi.  

Výsledky sú uvedené v percentiloch. Percentily udávajú percento ľudí z reprezentatívnej 

vzorky, ktorí sa nachádzajú v populácii nižšie ako testovaný. Výsledok nad 65. 

percentilom (vrátane) znamená vysoké skóre. Medzi 36. a 64. percentilom (vrátane) je 

priemerné skóre. Nízke skóre je výsledok pod 35. percentilom (vrátane).  

 

MVPI – Motives, Values, Preferences Inventory je dotazník zameraný na zistenie 

vnútorných hodnôt, preferencií a motívov. Na ich základe možno odvodiť, aká profesia, 

typ práce a prostredie bude zamestnanca najviac motivovať a uspokojovať. Dá sa tak 

predpovedať, do akej miery bude pracovníkovi "sedieť" pozícia, pracovný tím, či firemná 

kultúra spoločnosti a akú organizačnú kultúru bude on sám v úlohe vedúceho 

pravdepodobne vytvárať. Umožňuje identifikovať vnútornú motiváciu pri dosahovaní 

pracovných cieľov, pri individuálnom rozvoji i v súkromnom živote. Zisťuje základné 

vnútorné hodnoty každého človeka a popisuje jeho komplexný systém hodnôt. Je 

zameraný na využitie v pracovnom kontexte a vytvorený k predvídaniu pracovných 

úspechov. 

MVPI obsahuje desať škál, ktoré boli vybraté zo všetkých ľudských motívov. Vypovedajú 

o želaniach, plánoch a objasňujú dlhodobé tendencie v živote ľudí. Motívy a preferencie 
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ukazujú, ako by sa človek správať chcel. Nízke či vysoké hodnoty nie sú jednoznačne 

pozitívne ani negatívne. Posudzujú vzhľadom na konkrétnu pracovnú pozíciu a jej 

kompetencie, ako aj firmu a jej firemnú kultúru. Pre každé pracovné miesto sú niektoré 

motívy dôležité, niektoré menej a niektoré môžu brániť v primeranom výkone a 

dlhodobej spokojnosti. 

 

Všeobecné vodidlá k interpretácii: 

• Relatívny stupeň súladu medzi daným jedincom a pracovnou pozíciou možno určiť na 

základe skóre tohto človeka v dotazníku MVPI a prevládajúcimi hodnotami 

organizácie a základnými odmenami, ktoré vo svojej práci môže získať. 

• Skóre na hranici 65. percentilu a vyššie sú považované za vysoké hodnoty („motívy“). 

Toto sú skutočné „pohnútky“, ktoré ľudia vo svojom živote aktívne vyhľadávajú. Pri 

motivácii svojich podriadených by manažéri mali týmto skóre venovať osobitnú 

pozornosť. (Ak v danom profile nie je žiadne vysoké skóre, potom je za skutočné 

motívy považované skóre v pásme priemeru.) 

• Skóre medzi 34. a 64. percentilu sú považované za priemerné. O tieto veci má daný 

jedinec záujem, nie však tak výrazne ako o motívy. 

• Skóre na úrovni 35. percentilu a nižšie sú považované za nízke – „nepodstatnosti“. Ide 

o veci, ktoré si daný človek nevšíma. Nízke skóre však nutne nenaznačuje demotiváciu, 

ale označuje veci, o ktoré respondent nemá záujem, resp. ho nemotivujú. 

• Profil manažéra v dotazníku MVPI určí, aké prostredie vytvorí pre svojich 

podriadených. Profily v dotazníku MVPI u pracovníkov najvyššieho vedenia sú 

kľúčovým ukazovateľom organizačnej kultúry. 

 

Hodnoty charakteristické pre ľudí s vysokým skóre v jednotlivých škálach: 

• Uznanie - sláva, zviditeľnenie sa a publicita, byť v centre pozornosti ostatných, byť 

oceňovaný okolím. 

• Moc - súperenie, ovládanie, výkony a veľkolepé úspechy, neobvyklé schopnosti, 

sociálne postavenie, súťaž a kontrola, povýšenie v práci. 

• Hedonizmus - príjemne strávený čas, užívanie si, vzrušenie, dobré jedlo a pitie, veselí 

priatelia, zábava a potešenie. 

• Starostlivosť - pomoc druhým, hlavne tým menej šťastným, zdokonaľovanie 

spoločnosti, počúvanie iných, obetovanie sa. 
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• Sociálny kontakt - častá a pestrá sociálna interakcia. 

• Tradícia - rituály, história, duchovno, tradičné cnosti a vzdelanie, morálka, rodinné 

hodnoty. 

• Bezpečie - istota, štruktúra, predvídateľnosť, poriadok, kontrola, plánovanie a 

minimalizácia finančných rizík, obmedzenie omylov a chýb. 

• Obchod - obchod a záležitosti s obchodom súvisiace, účtovníctvo, marketing, 

manažment, finančné plánovanie a zisk. 

• Estetika - predstavivosť, kreatívne a umelecké sebavyjadrenie, záujem o umenie, 

kultúru, literatúru, hudbu, vzhľad, kvalita a dokonalosť. 

• Poznanie - znalosti, nápady a racionálne riešenie problémov, nové a pokrokové 

technológie, snaha zistiť ako veci fungujú, dôraz na pravdu a správnosť poznania. 

• Kombinácia a spoločné vyhodnotenie oboch dotazníkov HPI a MVPI = výrazne určuje 

osobnostný profil pre kariérové smerovanie človeka. Preto pre účely 

kariérového/kariérneho poradenstva odporúčame ich súbežné použitie.  

 

HDS - Hogan Development Survey odhaľuje rizikové tendencie správania sa človeka v 

záťažových a krízových situáciách. Tieto vzorce správania ovplyvňujú naše vzťahy i 

kariéru, môžu znemožniť efektívnu komunikáciu a tak znižovať našu schopnosť podávať 

dobrý výkon. Ich rozpoznaním je ich možné ľahšie prekonať. Výsledky testu slúžia ako 

výborný podklad pre správne zamierený rozvoj človeka a koučovanie. Hoganov rozvojový 

test (HDS) meria jedenásť vzorcov medziľudského správania, ktoré sa väčšinou začnú 

prejavovať, až keď je človek unavený, rozrušený alebo v strese. Hoci tieto tendencie 

správania môžu obmedzovať možnosti kariérneho rastu človeka, ľudia si ich často nie sú 

vedomí. HDS tieto tendencie objasňuje, človek si ich tak môže lepšie uvedomiť a pracovať 

s nimi. Táto unikátna pracovno-psychologická metóda odhaľuje dispozície k rizikovým 

vzorcom správania sa, ktoré sa môžu prejaviť v situáciách so zníženou sebakontrolou, 

napr. v strese, záťaži, únave, pod tlakom, pri plnení viacerých úloh naraz, pri dlhodobom 

stotožnení sa s pracovným prostredím a ľuďmi v ňom atď.. Tieto tendencie môžu 

obmedzovať pracovný výkon človeka a brzdiť jeho kariérny úspech, pretože ovplyvňujú 

jeho schopnosť dlhodobo budovať vzťahy a vytvárať súdržné, cieľovo orientované 

pracovné tímy. Výskumy ukazujú, že ľudia často zlyhávajú vo svojich pozíciách nie preto, 

že by nemali potenciál ich zvládnuť, no ako dôsledok tohto rizikového prejavu v správaní 

pod tlakom. Väčšina ľudí má 1 – 3 škály v pásme vysokého rizika a preto výsledky vždy 
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poukazujú na rozvojový potenciál, nie na nespôsobilosť. Výsledky sú uvedené v 

percentiloch. Tieto udávajú percento ľudí z reprezentatívnej vzorky, ktorí skórovali nižšie 

alebo rovnako ako testovaný.  

Výsledky do 40. percentilu spadajú do bezrizikovej zóny. Medzi 40. a 70. percentilom sa 

nachádza zóna nízkeho rizika. Medzi 70. a 90. percentilom je zóna stredného rizika. Za 

rizikové sú považované hodnoty presahujúce 90. percentil.  Vyššie skóre na škále zvyšuje 

pravdepodobnosť, že sa vyskytnú rizikové faktory a neefektívne správanie s negatívnym 

vplyvom na výkon. Niektoré vysoko rizikové skóre môže byť spájané s vlastnosťami, ktoré 

ostatní môžu považovať za atraktívne. Neprítomnosť vysoko rizikových skóre (skóre v 

pásme bez rizika a mierne riziko) nemusí nutne byť silnou stránkou. Ľudia s nízkym skóre 

v škále stabilita v HPI, môžu mať posunuté skóre do vyšších čísel, z dôvodu svojho 

nadmerného sebakritického prístupu. 

 

Človek s vysokým skóre v nasledujúcich škálach môže mať v situácii extrémnej záťaže 

tendenciu pôsobiť alebo správať sa nasledovne: 

• Entuziastický–výbušný - pôsobí náladovo a je ťažké mu vyhovieť. Ľahko sa nadchne 

pre nových ľudí alebo projekty, ale potom je s nimi náhle nespokojný. 

• Ostražitý–podozrievavý - pôsobí ako človek cynický, nedôverčivý, pochybuje o 

dobrých úmysloch druhých. Má pocit, že sa s ním zle zaobchádza a tiež z toho obviňuje 

druhých. 

• Opatrný–úzkostný - rezistentný voči zmenám a neochotný riskovať kvôli 

neprimeranému strachu z kritiky alebo zlyhania. V strese sa stáva defenzívny. 

• Rezervovaný–odťažitý - býva rezervovaný, s ostatnými sa necíti dobre, a preto má 

sklon byť sám a vyhýbať sa kontaktu s druhými ľuďmi. Býva tiež necitlivý voči 

náladám a pocitom ostatných. 

• Tvrdohlavý–pasívne-agresívny - pôsobí zdanlivo nezávislým dojmom, rád pracuje len 

podľa svojich štandardov, vlastným tempom. Ignoruje požiadavky druhých ľudí a 

ťažko znáša, keď pretrvávajú. 

• Sebaistý–arogantný - neprimerane sebaistý, má pocit, že má "nárok na všetko". Nie je 

ochotný pripustiť si vlastné chyby alebo počúvať rady druhých, či spätnú väzbu. Pod 

tlakom má sklon klamať. 
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• Charizmatický–manipulatívny - pôsobí okúzľujúcim dojmom, rád riskuje, skúša 

hranice, býva impulzívny a ľahko sa začne nudiť. Málokedy sa poučí zo skúsenosti, 

vyhýba sa konfrontácii so svojimi chybami. 

• Živý–teatrálny - pôsobí expresívne, príliš dramaticky, snaží sa, aby si ho druhí všímali 

a vnímali ho ako zaujímavého a talentovaného. V strese ignoruje požiadavky druhých 

a je príliš zaneprázdnený. 

• Nápaditý–výstredný - koná a myslí kreatívne, nezvyčajne a niekedy veľmi zvláštnym 

spôsobom. V strese sa stáva nepredvídateľným. 

• Svedomitý–puntičkársky - pedantný, dôsledný, kritický k výkonu druhých. Má vysoké 

požiadavky na seba i na druhých a pod tlakom môže byť vyberavý a tvrdohlavý. 

• Lojálny–závislý - horlivo sa snaží zapáčiť svojmu šéfovi, byť srdečný a znášanlivý, ale 

pod tlakom je príliš konformný a nie je ochotný konať nezávisle. 

 

Použitie v kariérovom poradenstve:  

Na základe výsledkov v osobnostnom dotazníku zosumarizovať silné stránky/kvality 

človeka a analýzou pracovných alternatív odporučiť povolanie, kde ich efektívne a naplno 

využije. Zároveň brať do úvahy výsledky dotazníka MVPI a HDS, určiť a charakterizovať 

odvetvie, pracovné prostredie a typ práce, ktorý človeku bude najviac sedieť. 

Dátové výstupy správ môžu používať len zaškolení a certifikovaní interpreteri Hogan 

dotazníkov. Pre nezaškolených je možné odoberať naratívne (odporúčame) stredne dlhé 

popisné správy, ktoré okrem výsledkov  uvedených v skóre v jednotlivých škálach, 

popisujú aj ich význam (prípadne je možné vyžiadať aj podrobné dlhé popisné správy, 

ktoré sú určené zväčša pre vyššie pozície a sú finančne náročnejšie).  

 

Príloha č. 1 Hogan HDS – Interpretácia, 

Príloha č. 2 Hogan HPI – Kariéra, 

Príloha č. 3 Hogan MVPI - Kompas 
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5.2. Neštandardizované dotazníky 

 

Osobnostná typológia – podľa MBTI 

Praktická využiteľnosť dotazníka 

Cieľ dotazníka: Zistiť osobnostný typ človeka 

Obsah, zameranie: Osobnostný dotazník 

Čo klient získa interpretáciou: Na základe určenia osobnostného typu lepšie pochopia 
klienti sami seba, čím sú motivovaní, ich prirodzené silné 
stránky a oblasti pre ďalší rozvoj. 

Využiteľnosť pre kariérne 
plánovanie: 

Ako orientačný nástroj veľmi prospešne využiteľný najmä 
pre pochopenie, akceptáciu svojich vrodených 
osobnostných čŕt. 

Veková hranica: neuvedená 

 

Ide o metódu sebapoznania, ktorá vychádza z práce Carla Gustava Junga. Výsledky 

jeho práce o psychologických typoch boli prenesené do praktického využívania – formou 

osobnostného dotazníka – autorskou dvojicou Katherine Briggs a Isabele Myers. Pre túto 

metódu sa používa označenie skratkou MBTI (Myers Briggs Type Indicator) a je to 

celosvetovo najrozšírenejší nástroj na zistenie osobnostného typu a pochopenie rozdielov 

medzi ľuďmi. 

Vďaka MBTI možno zisťovať rozdiely medzi ľuďmi – rozdiely, ktoré môžu byť zdrojom 

mnohých nedorozumení a napätej komunikácie. Na základe určenia osobnostného typu 

lepšie pochopia klienti sami seba, čím sú motivovaní, ich prirodzené silné stránky a oblasti 

pre ďalší rozvoj. Tiež si budú viac vážiť ľudí, ktorí sa od nich odlišujú. Pochopenie MBTI 

typu dodá človeku sebadôveru a podnieti k intenzívnejšej spolupráci s ostatnými. 

Teória typológie osobnosti vychádza z pojmu psychologický typ. Na základe svojich 

pozorovaní C. G. Jung totiž vyvodil, že rozdiely v správaní ľudí pramenia z vrodených 

tendencií používať psychiku špecifickým spôsobom. Ide o tzv. preferencie. Žiadna z 

týchto preferencií nie je lepšia alebo horšia.  
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Každá charakterizuje normálne a plnohodnotné ľudské správanie. 

 

Tieto slová najlepšie popisujú preferovanie jednej ruky oproti druhej a najlepšie ukazuje  

koncept preferencií: 

Môžete používať obe ruky pri svojej práci a pravidelne ich aj používate. Pri písaní však jedna 

ruka funguje prirodzene a bez námahy, pričom druhá vyžaduje energiu a je to neprirodzené. 

Môžete rozvinúť schopnosť písať s nepreferovanou rukou – ale určite si viete predstaviť, 

koľko námahy a energie by vás to stálo, ak by ste dnes mali používať iba vašu nepreferovanú 

ruku. 

 

 

 

Podobne podľa teórie MBTI každý z nás 

prirodzene preferuje jednu z dvoch 

protichodných prirodzených preferencií, 

vďaka čomu je pre každého jedinca 

charakteristická jedna zo 16 rôznych 

kombinácií. 

 

 

 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

    

ISTP ISFP INFP INTP 

    

ESTP ESFP ENFP ENTP 

    

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 
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Dimenzie typológie 

Nasledujúce štyri páry dimenzií sú do určitej miery prítomné u všetkých ľudí. Tu 

uvádzame extrémy.  Sila dimenzie je označená počtom bodov pre túto dimenziu a určuje, 

nakoľko opísané silné a slabé stránky zodpovedajú osobnosti účastníka. 

I. Extroverzia – Introverzia / Čerpanie energie 

Kam zameriavam svoju pozornosť a odkiaľ čerpám energiu. 

 

Niekedy je naša pozornosť a energia upriamená smerom k „vonkajšiemu“ svetu - ľuďom, 

zážitkom a to nazývame Extroverziou. Inokedy je naša energia a pozornosť upriamená 

smerom k „vnútornému“ svetu – sebareflexii a svojim myšlienkam a to nazývame 

Introverziou. Oba tieto svety sú dôležité pre nás všetkých, ale jeden z nich nás priťahuje 

viac - a tam čerpáme našu energiu. 

Extrovertné osoby sa orientujú na kultúru, ľudí a veci okolo nich, snažia sa robiť 

rozhodnutia v súlade s požiadavkami a očakávaniami. Extrovert je otvorený, 

spoločenský, zaujíma ho rozmanitosť a práca s ľuďmi. Extrovert sa môže stať 

netrpezlivým pri úlohách, ktoré dlho trvajú a robia sa pomaly a neprekáža mu, ak ho pri 

práci vyrušujú. 

Osoby viac introvertné než extrovertné majú sklon robiť rozhodnutia do určitej miery 

samostatne, bez ohľadu na prekážky a podnety zo situácie, kultúry, od ľudí alebo iných 

vecí okolo nich. Sú tichí, usilovní keď pracujú sami a spoločensky rezervovaní. Nemajú 

radi, keď ich pri práci vyrušujú a zvyknú zabúdať mená a tváre.  

EXTROVERZIA 

Ľudia preferujúci Extroverziu radi o veciach 

diskutujú, hovoria nahlas svoje nápady, názory, 

postoje. Potrebujú, aby svoje myšlienky povedali 

nahlas. Majú radi priestor na diskusiu. Zvyčajne 

im neprekáža, ak sa v diskusii vzájomne 

prekrikujú a skáču si do reči.  

INTROVERZIA 

Ľudia preferujúci Introverziu si radi veci 

premyslia skôr, ako niečo povedia. Môžu 

potrebovať nejaký čas pred aj po porade, 

aby prišli so svojimi nápadmi, názormi 

a postojmi.  Zvyčajne preferujú , ak sa pri 

diskusii udeľuje slovo a účastníci sú 

vyzvaní k vyjadreniu sa. 
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II. Zmyslové vnímanie/rozum(Sensing) - Intuícia (iNtuition)/Čerpanie informácií 

Spôsob, akým získavam informácie a na čo kladiem dôraz. 

 

Niekedy, keď získavame informácie a naša pozornosť je zameraná na reálne a konkrétne 

informácie, ktoré môžeme pozorovať našimi piatimi zmyslami, vtedy používame 

Zmyslové vnímanie (Sensing). Inokedy budeme vnímať realitu ako more nekonečných 

možností a kombinácií, ktoré by z nej mohli vzniknúť, vtedy používame Intuíciu 

(iNtuition). My všetci používame obe metódy ako získavať informácie, jedna z nich je nám 

viac prirodzená a veríme jej viac. 

Rozumový/zmyslový typ uprednostňuje konkrétnosť, realitu, fakty, štruktúru, hmotné 

"tu a teraz". Stáva sa netrpezlivým pri teórii a abstrakciách, neverí intuícii. Rozumový typ 

rozmýšľa opatrne, v presných podrobnostiach, pamätá si reálne fakty, vo faktoch sa málo 

mýli, ale môže mu chýbať celková koncepcia. 

Intuitívna osoba uprednostňuje možnosti, teórie, celok, všeobecnosť, vynaliezavosť, 

novinky. Nudia ju podrobnosti, konkrétnosť a skutočnosti a fakty, ktoré nemajú vzťah k 

predstavám. Intuitívna osoba rozmýšľa a diskutuje v spontánnych skokoch intuície, pri 

ktorých môže vynechať alebo zanedbať podrobnosti. Riešenie problémov je pre takúto 

osobu ľahké, aj keď pri tom môže robiť omyly vo faktoch. 

 

 

 

ZMYSLOVÉ VNÍMANIE ( Sensing) 

Ľudia preferujúci zmyslové vnímanie sa 

sústredia na súčasnú situáciu. Snažia sa 

pozbierať fakty a informácie o tom, čo sa 

momentálne deje. Radi používajú svoje 

skúsenosti z minulosti pri rozhodovaní 

s ohľadom na to, čo ž v minulosti použili.  

 

INTUÍCIA (iNtuition) 

Ľudia preferujúci intuíciu sa sústredia na budúce 

možnosti a východiská z terajšej situácie. 

Väčšinou sa menej zaujímajú o terajší stav 

a skôr rozmýšľajú o tom, ako by to mohlo byť. 

Radšej prichádzajú s novými a inovatívnymi 

riešeniami ako by sa držali toho, čo už vyskúšali 

a použili v minulosti.  
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III. Myslenie (Thinking) – Cítenie (Feeling) / Spracovanie informácií 

Spôsob, akým sa rozhodujem. 

 

Niekedy zvažujeme naše rozhodnutia tým, že sa odosobníme a použijeme logický postup, 

vtedy používame Myslenie (Thinking). Inokedy sa pri našom rozhodovaní snažíme vcítiť 

do pocitov ostaných ľudí a na základe toho sa rozhodujeme, vtedy používame Cítenie 

(Feeling). My všetci používame obe metódy, ako sa rozhodnúť, ale jedna z nich je nám 

viac prirodzená a veríme jej viac. 

Mysliteľ posudzuje život, ľudí, udalosti a veci na základe logiky, analýzy a dôkazov, vyhýba 

sa iracionálnemu rozhodovaniu na základe pocitov a hodnôt. Dôsledkom toho je, že 

mysliteľa viac zaujíma logika, analýza a závery, ktoré je možné overiť, než empatia, 

hodnoty a osobná srdečnosť. Mysliteľ sa môže dotknúť cítenia a potrieb iných bez toho, 

aby si uvedomil tým, že neberie ohľad na hodnoty iných. 

Citová osoba posudzuje život, ľudí, udalosti a veci na základe empatie, srdečnosti a 

osobných hodnôt. V dôsledku toho citovo založené osoby viac zaujímajú ľudia a pocity, 

než neosobná logika, analýza a veci. Dávajú prednosť zmiereniu a harmónii pred vedúcim 

postavením alebo dosahovaním neosobných cieľov. Citovo založená osoba všeobecne 

vychádza dobre s ľuďmi. 

 

 

MYSLENIE (Thinking) 

Ľudia preferujúci myslenie (Thinking) sú radi, ak 

sú uznávaní za dobre vykonanú prácu. 

Zameriavajú sa na objektívne dosiahnutie cieľov 

aj podľa ich vlastných kritérií. Najlepšie je, ak 

uznanie príde od odborníkov, ktorí rozumejú 

tomu, ako úspešní naozaj boli.  

 

CÍTENIE (Feeling) 

Ľudia preferujúci cítenie (Feeling) sú radi, ak 

sú oceňovaní za ich osobný prínos, námahu 

a energiu, ktorú vynaložili. Majú radi, ak im 

osobne a úprimne poďakujú za ich osobný 

prístup a pomoc.  
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IV. Rozhodovanie/posudzovanie(Judging) – Vnímanie(Perceiving)/Akcia, konanie 

Životný štýl a spôsob, ako si organizujem život. 

 

Niekedy je náš prístup k životu zameraný na dosiahnutie cieľov. Vytvárame plány, aby 

sme vedeli, ako a kedy ich dosiahneme a to je Rozhodovanie (Judging). Inokedy si 

nechávame naše možnosti otvorené a cesta je pre nás viac ako cieľ a to je Vnímanie 

(Perceiving). My všetci používame obe metódy, ako si organizujeme svoj život, ale jedna 

z nich je nám viac prirodzená. 

Posudzovateľ je rozhodný, pevný a sebaistý, určuje si ciele a pridržiava sa ich. 

Posudzovateľ chce urobiť záver, rozhodnúť sa a prejsť k ďalšiemu projektu. Keď projekt 

nie je uzavretý, posudzovateľ ho nechá tak, prejde k novým úlohám a neobzerá sa späť. 

Vnímavá osoba je zberateľ - skôr, než urobí rozhodnutie, vždy chce vedieť viac, odkladá 

rozhodovanie a posudzovanie. Preto je vnímavá osoba otvorená, pružná, adaptívna, 

nehodnotí, je schopná pozerať na problémy a zhodnotiť ich zo všetkých strán, vždy uvíta 

nové informácie a aspekty. Avšak vnímateľov je ťažko definovať, môžu byť nerozhodní a 

nezáväzní, zaangažujú sa v takom množstve úloh, ktoré ostanú neuzavreté, že z toho môžu 

byť niekedy frustrovaní. Dokonca aj keď úlohy ukončia, majú sklon vracať sa k nim a 

uvažovať, či boli vykonané uspokojivo, alebo či mohli byť urobené inak. Vnímavá osoba 

chce radšej plynúť životom, než ho meniť. 

 

 

ROZHODOVANIE/POSUDZOVANIE ( Judging) 

Ľudia s dominantným usudzovaním inklinujú k 

postupným riešeniam a snažia sa rýchlo veci 

dokončiť. Radi si napr. pred výletom naplánujú, 

ktoré pamiatky navštívia a vopred si rezervujú 

hotel. 

 

VNÍMANIE (Perceiving) 

Ľudia vnímajúci sa spoliehajú na subjektívnu 

mienku a nechávajú si všetky možnosti 

otvorené. Najlepšie sa im darí pod tlakom, v 

časovej tiesni, keď už je posledná možnosť niečo 

urobiť. 
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Kľúčové slová 

E I 

sociabilnosť teritoriálnosť 

šírka hĺbka 

extenzívny intenzívny 

vonkajší vnútorný 

interakcia koncentrácia 

mnoho vzťahov málo vzťahov 

výdaj energie zachovanie energie 

vonkajšie činy vnútorné reakcie 

 

S N 

skúsenosť predtuchy 

minulosť budúcnosť 

realistickosť intuitívnosť 

pot práce inšpirácia 

pri zemi videnie možností 

faktickosť fantázijnosť 

detaily videnie celku 

opatrnosť riešenie nových problémov 
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T F 

objektívnosť subjektívnosť 

princípy hodnoty 

politika sociálne hodnoty 

pevnosť miernosť 

kritika ocenenie 

analýza harmónia 

zákon poľahčujúce okolnosti 

  

J P 

vyriešenosť viac údajov 

pevnosť flexibilnosť 

plánovanie adaptovanie 

termíny „počkajme“ 

ukončenosť otvorenosť 

urgentnosť pokus 

uvedenie do chodu „hľadanie pokladov“ 
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Silné a slabé stránky typov 

V dôsledku týchto dimenzií má každá osoba silné a slabé stránky. Organizácie a orgány, v 

ktorých prevažujú rovnaké typy, budú charakterizované tými istými silnými a slabými 

stránkami. 

 

Možné silné stránky  Možné slabé stránky 

 

 Introvertný 

nezávislý  nerozumie vonkajšku 

pracuje sám  vyhýba sa iným 

je usilovný  je tajnostkár 

uvažuje  stráca príležitosti konať 

pracuje s myšlienkami  iní ho nechápu 

je opatrný pri zovšeobecňovaní  potrebuje pokoj pri práci 

postupuje opatrne, skôr než začne konať nemá rád, keď ho vyrušujú 

 

 Extrovertný 

rozumie vonkajšku  je menej samostatný 

spolupracuje s inými  bez ľudí nepracuje 

je otvorený  potrebuje zmenu, rozmanitosť 

dobre ho chápu  je impulzívny 

rutina ho znervózňuje 
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Zmyslový 

venuje pozornosť podrobnostiam  nevidí možnosti 

je praktický v detailoch  stráca celok 

pamätá si detaily, fakty  neverí intuícii 

pracuje príliš podrobne  nevytvára nové 

je trpezlivý  komplikované ho frustruje 

je opatrný, systematický  nerád si predstavuje budúcnosť 

 Intuitívny 

vidí možnosti  nevenuje pozornosť     podrobnostiam 

vidí celky  nevenuje pozornosť presnosti 

má predstavivosť, intuíciu  nevenuje pozornosť skutočnosti 

a praktickosti 

vypracúva nové myšlienky pri zdĺhavých úlohách je netrpezlivý 

pracuje s komplikovaným  stráca prehľad o aktuálnom 

rieši nové problémy  vrhá sa do záverov 

Mysliaci 

je logický, analytický  nevšíma si pocity iných 

je objektívny  nechápe hodnoty iných 

je organizovaný  zameranie ho nezaujíma 

má schopnosť kritizovať  nedáva najavo city 

je spravodlivý  má menej súcitu 

je pevný  presviedčanie ho nezaujíma 
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 Citový 

berie do úvahy cítenie iných  neriadi sa logikou 

chápe potreby, hodnoty  nie je objektívny 

zaujíma ho zameranie  je menej organizovaný 

dáva najavo pocity  je nekritický, príliš akceptujúci 

presviedča, povzbudzuje  spravodlivosť zakladá na citoch 

 

 Posudzujúci 

rozhoduje  je tvrdohlavý, neústupčivý 

plánuje  je nepružný, neprispôsobivý 

nariaďuje  rozhoduje bez dostatočných údajov 

riadi  zotrváva pri úlohe 

robí rýchle rozhodnutia posudzuje nechce prerušovať prácu 

 

 Vnímavý 

robí kompromisy  je nerozhodný 

vidí všetky stránky problému  neplánuje 

je pružný, prispôsobivý  nemá poriadok 

je ochotný robiť zmeny  neriadi okolnosti 

rozhoduje podľa údajov  ľahko odvráti pozornosť od úloh 

neposudzuje  neukončí projekty 
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Zovšeobecnenia 

Nasledujúce zovšeobecnenia môžu byť užitočné pri aplikovaní  dotazníka pre 

jednotlivcov. Bude sa zdať, že ľuďom, ktorí majú rovnaké silné stránky to spolu  bude 

"klapať", že sa skôr dohodnú na rozhodnutiach, že budú na  rovnakej vlnovej dĺžke. Ich 

rozhodnutia však môžu byť v nevýhode  kvôli ich slabým stránkam, môžu obsahovať 

"hluché miesta",  zodpovedajúce zoznamu slabých stránok pre daný typ.  Ľudia, ktorí majú 

v dimenziách rozdielne silné stránky, sa nebudú  zhodovať v mnohých veciach a budú mať 

ťažkosti prijať niektoré  pohľady, názory a jednanie iných. Čím viac je dimenzií, v ktorých 

sa  dvaja odlišujú, tým väčší bude konflikt a vzájomné  nepochopenie.  Avšak rozhodnutia, 

ktoré sú dôsledkom ich vzájomného pôsobenia, budú ťažiť z rozdielnych hľadísk a silných 

stránok každého.  

Ľudia  môžu byť citliví na kritiku v  oblasti svojich slabých  stránok a preto radšej  

tieto dimenzie nepoužívajú. Výsledok je  potom taký,  že keď  tak musia urobiť  alebo keď 

iní poukazujú na ich  nedostatky v týchto oblastiach, môže dôjsť ku konfliktu. 

Ľudia sa zvyčajne prikláňajú k tým, ktorí majú podobné silné a  slabé stránky, hoci 

aj ľudia rozdielnych typov sa navzájom  priťahujú, pretože vzájomne obdivujú a potrebujú  

silné  stránky toho  druhého. Ľudské  hodnoty,  viera, rozhodnutia a   jednanie sú  hlboko  

ovplyvnené  všetkými  štyrmi  silnejšími  dimenziami v ich typológii. Zatiaľ  čo  typológiu  

osobnosti nie je možné zameniť na jej  protiklad, každá osoba sa môže naučiť posilniť  

do určitej  miery  svoje slabé stránky a rozvíjať stratégiu  v  osobnom živote  tak,  aby  

prekonali problémy, ktoré z ich slabých stránok vyplývajú. 

 

Závery 

Z dotazníka osobnostného štýlu vyplýva niekoľko záverov, ktoré treba vziať do úvahy. 

1. Jednotlivci, skupiny a organizácie, v ktorých prevažujú členovia so  silnými stránkami 

jedného typu by pri rozhodovaní sa mali  vyhľadávať a počúvať ľudí opačného typu. 

Skupinám orientovaným na  úlohy bude často zmes rôznych typov užitočná. 
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2. Ľudia by si mali uvedomiť, že mnohé rozdiely v presvedčení,  hodnotách a jednaní sú 

viac dôsledkom rozdielnych štýlov než toho,  či je niečo správne alebo nesprávne. 

Radšej než si robiť starosti  kvôli rozdielom ich potrebujeme pochopiť, prijať a vážiť 

si  perspektívu, ktorú poskytujú. 

 

3. Keď sa ľudia musia často stýkať s tými istými ľuďmi (učitelia, v pracovnom kolektíve, 

v manželstve a pod.), ich vzájomné pôsobenie môže byť zosúladenejšie, uspokojivejšie 

a produktívnejšie, ak  ľudia, ktorých sa to týka a zvlášť tí, čo majú väčšiu moc, pochopia 

potreby iných na základe typologických rozdielov a  prispôsobia sa im. Pri vzájomnom 

pôsobení pri plnení úloh by ľudia mali venovať  pozornosť tomu, aby označovali svoje 

hodnoty ako hodnoty a až  potom sa venovať skúmaniu faktov a síl. 

 

Krátke opisy šestnástich typov 

ENTJ  

Intuitívny, inovačný organizátor; agresívny, analytický,  systematický: viac sa 

prispôsobuje novým nápadom a  možnostiam ako pocitom ľudí. 

ESTJ  

Zameraný na fakty, praktický organizátor; agresívny,  analytický, systematický: viac ho 

zaujíma vykonanie práce  než pocity ľudí. 

INTP  

Zvedavý analytik; hĺbavý, nezávislý, zvedavý: viac ho zaujíma organizovanie myšlienok 

než okolnosti alebo ľudia. 

ISTP  

Praktický analytik; exaktnosť hodnôt: viac ho zaujíma  organizovanie údajov než 

okolnosti alebo ľudia: hĺbavý,  chladný a zvedavý pozorovateľ života. 

ESTP 

Realistický upravovateľ vo svete materiálnych vecí;  dobrosrdečný, tolerantný, 

bezstarostný: orientovaný na  praktické skúsenosti z prvej ruky: veľmi si všíma detaily  

vecí. 
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ESFP  

Realistický upravovateľ ľudských vzťahov; priateľský a  znášanlivý, veľmi si všíma pocity 

a potreby ľudí:  orientovaný na praktické skúsenosti z prvej ruky. 

ISTJ  

Analytický manažér faktov a detailov; spoľahlivý, rozhodný,  puntičkársky a systematický: 

zainteresovaný na systémoch a  organizácii: stabilný a konzervatívny. 

ISFJ  

Súcitný manažér faktov a detailov; zaujíma ho prosperita  ľudí: spoľahlivý, puntičkársky 

a systematický: stabilný a  konzervatívny. 

ISFP  

Všímavý, lojálny pomocník; hĺbavý, realistický, empaticky: trpezlivý pri detailoch, jemný 

a uzavretý: vyhýba sa  nezhodám: vychutnáva chvíľu. 

INFP  

Imaginatívny, nezávislý pomocník; hĺbavý, zvedavý, empaticky  verný ideálom: viac ho 

zaujímajú možnosti než praktické  záležitosti. 

ESFJ  

Praktický harmonizátor a pracovník s ľuďmi; spoločenský,  usporiadaný, zásadový: 

svedomitý, realistický a prispôsobivý  momentálnej situácii. 

ENFJ  

Imaginatívny harmonizátor a pracovník s ľuďmi; spoločenský,  pôsobivý, usporiadaný, 

zásadový, svedomitý: zvedavý na nové  myšlienky a možnosti. 

INFJ  

Inovátor myšlienok orientovaný na ľudí; vážny, pokojne  pôsobivý a vytrvalý; 

zainteresovaný na spoločnom dobre,  pomáha iným rozvíjať sa. 

INTJ 

Logický, kritický, rozhodný inovátor myšlienok; vážny,  sústredený, veľmi nezávislý, 

zainteresovaný na organizácii,  rozhodný a často tvrdohlavý. 

ENFP 

Príjemne entuziastický plánovač zmeny; imaginatívny,  individualistický, sleduje 

inšpiráciu s impulzívnou  energiou: snaží sa rozumieť iným a inšpirovať ich. 

ENTP  

Vynaliezavý, analytický plánovač zmeny; entuziastický a  nezávislý, sleduje inšpiráciu s 

impulzívnou energiou: snaží  sa rozumieť iným a inšpirovať ich. 
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Tabuľka typov 

ISTJ 

Radšej sa s prácou 

neponáhľajte, ale 

spravte ju dobre 

 

6% 

ISFJ 

Sľubujem na svoju 

česť, že budem 

konať svoju 

povinnosť 

6% 

INFJ 

Katalyzátor 

pozitívnych zmien 

 

 

1% 

INTJ 

Kompetencia 

a nezávislosť vedú 

k dokonalosti 

 

1% 

ISTP 

Využiť svoje 

predpoklady čo 

najlepšie 

 

7% 

ISFP 

Najdôležitejšia je 

myšlienka 

 

 

5% 

INFP 

Tichá voda brehy 

myje 

 

 

5% 

INTP 

Geniálni riešitelia 

problémov 

 

 

1% 

ESTP 

Dajme sa do práce 

 

 

 

13% 

ESFP 

Netráp sa, buď 

šťastný 

 

 

13% 

ENFP 

Všetko je možné 

 

 

 

5% 

ENTP 

Život je podnikanie 

 

 

 

5% 

ESTJ 

Staráme sa o firmu 

 

 

 

13% 

ESFJ 

Čo pre Vás môžem 

urobiť? 

 

 

13% 

ENFJ 

Odborník pre styk 

s verejnosťou 

 

 

5% 

ENTJ 

Všetko je v poriadku. 

Zodpovednosť 

nesiem ja. 

 

5% 

Pozn: Tučným písmom je vyznačená dominantná preferencia 

Použitie v kariérnom poradenstve:  

Jeho rôzne verzie sú voľne dostupné na internete, napríklad aj on-line verzia 

v slovenskom jazyku na http://www.emiero.sk/ . Existuje tiež štandardizovaná verzia, 
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ktorá je podmienená zaškolením a certifikáciou, čo otvára omnoho hlbšie poznanie, 

validitu a hodnovernosť výsledkov aj interpretácie poradcom.  

Je to orientačný nástroj veľmi prospešne využiteľný najmä pre pochopenie a 

akceptáciu svojich vrodených osobnostných čŕt.  Veľmi  prospešné je využiť detailnejšie 

popisy osobnostných typov bohato popísané v literatúre: Michala Čakrta: Typologie 

osobnosti  - Volba povolání, práce a profesní úspěch. Tento autor podrobne spracoval 

využitie typológie v rôznych aplikačných oblastiach. 

 

Príloha č. 4 Dotazník MBTI 

Príloha č. 5 Vyhodnocovací formulár  k MBTI 

 

 

Dotazník hodnôt – Portrait Value Questionnaire – PVQ (Shalom H. Schwartz) 

Praktická využiteľnosť dotazníka  

Cieľ dotazníka: Určiť, priblížiť hodnotové preferencie človeka 

Obsah, zameranie: Vnútorné hodnoty človeka 

Čo klient získa interpretáciou: Zistí svoje hodnotové preferencie, ako jednu časť mozaiky 
v poradenskom procese a na základe nich je možné bližšie 
určiť vhodnú oblasť práce pre klienta. 

Využiteľnosť pre kariérne 
plánovanie: 

Pri hľadaní vhodnejšieho prostredia, povolania ku smerovaniu 
k spokojnosti klienta 

Veková hranica: Od 14 rokov 

 

Hodnoty sú dôležitým aspektom pri hľadaní vhodného povolania. Ľudia majú 

tendenciu voliť si také povolanie, ktoré im umožní napĺňať a realizovať hodnoty, ktoré 

považujú pre seba za dôležité, ktoré uznávajú. Každý z nás má vybudovaný istý hodnotový 

systém týkajúci sa práce a pracovného zaradenia. Rozhodujeme sa podľa toho, čo od 

budúcnosti očakávame, čo uprednostňujeme a čo považujeme za svoje priority. Neexistuje 

povolanie, ktoré by malo iba samé výhody – každé má nejaké výhody aj nejaké nevýhody. 

Naše individuálne rozdiely sú v tom, ktoré z nevýhod sme ochotní znášať a ako vysoko 

dôležité sú pre nás výhody. Toto sa spolupodieľa na tvorbe rebríčka pracovných hodnôt, 

ktoré sa však kryštalizujú počas celého pracovného života, menia sa, nemusia byť stále. 
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Dotazník PVQ je dotazníkom, ktorý nám dokáže priblížiť hodnotové preferencie človeka. 

Zahŕňa krátke slovné opisy odlišných ľudí, každý portrét opisuje ciele jednotlivca, 

ašpirácie, priania, ktoré nepriamo poukazujú na dôležitosť hodnôt. Napríklad: 

„vymýšľanie nových myšlienok a kreativita sú preňho dôležité, rád robí veci vlastným 

originálnym spôsobom,“ opisuje jedinca, pre ktorého sú dôležité hodnoty samostatnosti. 

Opis: „ je pre neho dôležité byť bohatý, chce mať veľa peňazí a drahé veci,“ opisuje jedinca, 

ktorý prechováva hodnoty moci. Na každý opis klient odpovedá: Ako veľmi si tejto osobe 

podobný? Odpovedaj v rozmedzí od „je mi veľmi podobná“ do „vôbec mi nie je podobná“. 

Na hodnoty klienta usudzujeme na základe sebavýpovednej podobnosti ľuďom a to z 

nepriamo opísaných konkrétnych hodnôt. Klienti sú vyzvaní, aby prirovnali opisy skôr k 

sebe samým, než seba samých k portrétom. Prirovnaniami iných ku sebe zameriavame 

pozornosť len na aspekty iných, ktoré sú v opisoch vyjadrené. Teda rozhodnutie založené 

na podobnosti je pravdepodobne tiež zamerané na relevantné hodnotové aspekty. Slovné 

portréty opisujú každú osobu, pokiaľ ide o to, čo je pre ňu alebo neho dôležité. Zachytávajú 

teda osobné hodnoty bez priameho identifikovania hodnôt. PVQ zisťuje podobnosť k 

niekomu s konkrétnymi črtami. Ten istý výraz môže odkazovať na oboje: hodnotu aj črtu 

(napr. ctižiadosť, múdrosť, poslušnosť). Hoci ľudia, ktorí oceňujú určitý cieľ, nemusia 

nevyhnutne vykazovať zhodnú črtu; a tiež ľudia, ktorí vykazujú určitú črtu nemusia 

nevyhnutne oceňovať korešpondujúci cieľ. Napríklad, ľudia môžu oceňovať tvorivosť ako 

vedúci princíp v živote, ale nemusia byť kreatívni. Niektorí kreatívni ľudia môžu 

prisudzovať len malú dôležitosť tvorivosti ako hodnote, ktorá ich sprevádza. Je potrebné 

črty/vlastnosti, kvality človeka skúmať iným spôsobom v poradenskom procese alebo 

použiť nástroj na identifikáciu osobnostných kompetencií či charakterových čŕt. 

Charakteristika jednotlivých typov hodnôt prvého rádu 

V prepojení na kariérové poradenstvo je vhodné príslušnou formou objasniť 

charakter daných typov hodnôt, podľa cieľovej skupiny, ktorej dotazník administrujeme. 

(Napr. dávať do súvisu podstatu charakteru hodnôt s hodnotovými aspektmi 

v povolaniach, ktoré ich môžu obsahovať). 

Samostatnosť  

Vymedzenie cieľa: nezávislé uvažovanie a činnosti ako výber, tvorenie, skúmanie.  

Samostatnosť pochádza z organizmických potrieb kontroly a moci (napr. Bandura, 1977; 

Deci, 1975) a interakčných požiadaviek autonómie a nezávislosti (napr. Kluckhohn, 1951; 
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Kohn, Schooler, 1983). (tvorivosť, sloboda, výber vlastných cieľov, zvedavosť, 

nezávislosť) [sebaúcta, inteligencia, súkromie] 

Stimulácia  

Vymedzenie cieľa: vzrušenie, novosť a výzvy v živote.  

Stimulačné hodnoty sú odvodené z organizmických potrieb rozmanitosti s stimulácie za 

účelom udržiavania optimálnej, skôr pozitívnej než ohrozujúcej hladiny stimulácie (napr. 

Belyne, 1960). Tieto potreby sa pravdepodobne vzťahujú k potrebám, ktoré sa skrývajú 

za hodnotami samostatnosti (Deci,1975). (premenlivý život, vzrušujúci život, odvaha) 

Pôžitkárstvo  

Vymedzenie cieľa: potešenie alebo vlastné zmyselné potešenie.  

Pôžitkárske hodnoty pochádzajú z organizmických potrieb a potešenia spájaného s ich 

uspokojením. O pôžitkárstve sa zmieňujú teoretici z mnohých disciplín. (napr. Freud, 

1933;  Williams, 1968) (potešenie, vychutnávanie si života) 

Úspech  

Vymedzenie cieľa: osobný úspech skrz preukazovanie kompetencie podľa sociálnych 

štandardov.  

Príslušný výkon, ktorý produkuje prostriedky, je nevyhnutný pre prežitie jednotlivcov a 

pre skupiny a inštitúcie a to k dosiahnutiu ich cieľov. Ako sme spomínali, hodnoty úspechu 

zdôrazňujú dokazovanie kompetencie týkajúcej sa prevládajúcich kultúrnych noriem a 

teda získanie sociálneho schválenia. (ambiciózny, úspešný, schopný, vplyvný) 

[inteligentný, sebaúcta, spoločenské uznanie] 

Moc  

Vymedzenie cieľa: sociálny status a prestíž, kontrola alebo dominancia nad ľuďmi a 

zdrojmi. Fungovanie sociálnych inštitúcií očividne vyžaduje určitý stupeň statusového 

odlíšenia (Parsons, 1951). V rôznych kultúrach sa dimenzia dominancie/submisivity 

vyskytuje vo viacerých empirických analýzach interpersonálnych vzťahov (Lonner,1980). 

Na podloženie tohto faktu sociálneho života a k tomu, aby sme podnietili členov skupiny 

k akceptácii, musí skupina považovať moc za hodnotu. Za hodnotami moci môžu však stáť 

aj pretvorené individuálne potreby dominancie a kontroly. Hodnoty moci zmieňujú 

analytici zaoberajúci sa konceptom hodnôt (napr. Allport, 1961). (autorita, zdravie, 

sociálna moc) [ochrana vlastného verejného imidžu, spoločenské uznanie]  
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Obe hodnoty: moc a úspech sa zameriavajú na sociálnu úctu. Hodnoty úspechu (napr. 

ctižiadostivosť) zdôrazňujú aktívny dôkaz úspešného výkonu v konkrétnej interakcii, 

zatiaľ čo hodnoty moci (napr. autorita, zdravie, blahobyt) zdôrazňujú dosiahnutie 

uchovania dominantnej pozície v rámci všeobecnejšieho sociálneho systému. 

Bezpečnosť  

Vymedzenie cieľa: istota, harmónia a stabilita spoločnosti, vzťahov a vlastného ja.  

Hodnoty bezpečia sú odvodené zo základných individuálnych a skupinových požiadaviek 

(Kluckhohn, 1951; Maslow, 1965). Niektoré hodnoty bezpečia primárne slúžia 

individuálnym záujmom (napr. jasnosť). Iné širším skupinovým záujmom (napr. národná 

bezpečnosť). Hoci vyjadrujú cieľ bezpečnosti pre nás samých alebo pre tých, s ktorými sa 

identifikujeme. (spoločenský poriadok, rodinná bezpečnosť, národná bezpečnosť, 

jasnosť, opätovanie láskavosti) [zdravie, miernosť, pocit prináležitosti] 

Konformita  

Vymedzenie cieľa: obmedzenie činov, sklonov, podnetov, ktoré by mohli rozrušiť alebo 

poškodiť druhých a narušiť sociálne očakávania a normy.  

Hodnoty konformity sa odvodzujú z potreby jednotlivcov potlačovať sklony, ktoré môžu 

narušiť a oslabiť plynulú interakciu a fungovanie skupiny. Hodnoty konformity 

zdôrazňujú sebaovládanie v každodennej interakcii, zvyčajne s blízkymi ľuďmi. 

(poslušnosť, sebadisciplína, zdvorilosť, ctenie si rodičov a starších) [verný, zodpovedný] 

Tradícia  

Vymedzenie cieľa: rešpekt, záväzok a preberanie zvyklostí a myšlienok, ktoré určuje 

kultúra alebo náboženstvo.  

Rôzne skupiny rozvíjajú postupy, symboly, myšlienky a presvedčenia, ktoré reprezentujú 

ich zdieľané prežívanie a osud. Začali sa schvaľovať ako zvyky a tradície cenené skupinou. 

Symbolizujú skupinovú solidaritu, vyjadrujú jej výnimočnú hodnotu a prispievajú k jej 

prežitiu (Durkheim, 1912/1954; Parsons, 1951). Často si na seba berú formu 

náboženských obradov, presvedčení a noriem správania. (rešpektovanie tradície, 

pokorný, oddaný, prijímajúci svoj životný údel) [mierny, spirituálny život]  

Hodnoty tradície a konformity sú výhradne motivačne blízke; zdieľajú cieľ podriadenosti 

vlastného ja spoločensky predpísaným očakávaniam. Primárne sa odlišujú v cieľoch, 

ktorým sa vlastné ja podriaďuje. Konformita znamená podriaďovanie sa viac abstraktným 
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cieľom - náboženským a kultúrnym zvyklostiam a myšlienkam. Následkom hodnoty 

konformity nabádajú reagovať na aktuálne, prípadne zmenené očakávania. Hodnoty 

tradície vyžadujú reagovanie na nemenné očakávania z minulosti. 

Benevolencia  

Vymedzenie cieľa: udržanie a zvýšenie blaha tých, s ktorými sme v častom osobnom 

kontakte (napríklad s členmi skupiny).  

Hodnoty benevolencie pochádzajú zo základnej potreby plynulého fungovania skupiny  

(Kluckhohn, 1951) a z organizmickej potreby afiliácie (Maslow, 1965). 

Najrozhodujúcejšími sú vzťahy v rámci rodiny a v rámci iných primárnych skupín. 

Hodnoty benevolencie zdôrazňujú dobrovoľný záujem o blaho iných. (nápomocný, 

čestný, odpúšťajúci, zodpovedný, oddaný, ozajstné priateľstvo, zrelá láska) [pocit 

prináležitosti, zmysel života, spirituálny život].  

Oboje - hodnoty benevolencie a konformity napomáhajú kooperatívnym a podporujúcim 

sociálnym vzťahom. Hodnoty benevolencie však poskytujú zvnútornenú motivačnú 

základňu pre takéto správanie. Na druhej strane, hodnoty konformity podporujú 

spoluprácu spôsobom, akým by sme sa vyhli negatívnym výstupom pre naše ja. Oboje 

hodnoty môžu podnecovať to isté užitočné konanie oddelene alebo v súčinnosti. 

Univerzalizmus  

Vymedzenie cieľa: porozumenie, uznanie, tolerancia, chránenie blahobytu všetkých ľudí 

a prírody.  

Univerzalizmus je v rozpore s vnútroskupinovým zameraním hodnôt benevolencie. 

Hodnoty univerzalizmu sa odvádzajú z potrieb prežitia jednotlivcov a skupín. Ale ľudia 

tieto potreby nerozpoznajú, dokiaľ sa nestretnú s druhými ľuďmi, ktorí nepatria do ich 

primárnych skupín a až dokiaľ sa nestanú vedomými vzácnosti prírodných zdrojov. Ľudia 

si potom možno uvedomia, že zanedbanie akceptovania ostatných, ktorí sú odlišní a 

starostlivosť o nich, zaslúžene vedú k život ohrozujúcemu konfliktu. Možno si tiež 

uvedomia, že zlyhanie ochrany prírodných zdrojov vedie k zániku zdrojov, na ktorých 

záleží život. Univerzalizmus kombinuje dva podtypy záujmu - blaho tých v širšej 

spoločnosti a záujem o svet a prírodu (liberálnosť, spoločenská spravodlivosť, rovnosť, 

svetový mier, svet krásy, jednota s prírodou, múdrosť, ochrana životného prostredia) 

[vnútorná harmónia a spirituálny život]. 
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V prvotnej verzii hodnotovej teórie (Schwartz, 1992) vyvstala možnosť, že spiritualita 

môže vytvárať inú hodnotu, ktorá je blízka hodnote univerzalizmu. Definovaným cieľom 

spirituálnych hodnôt je význam, koherencia a vnútorná harmónia v rámci každodenného 

presahovania reality. Ak uvažujeme nad tým, že najzákladnejší zmysel je primárnou 

ľudskou potrebou, potom spiritualita môže byť zreteľnou hodnotou, ktorá sa nachádza 

vo všetkých spoločnostiach. Výskum hodnôt preto zahŕňal možné ukazovatele 

spirituality, zhromaždené z rôznorodých zdrojov (spirituálny život, zmysel života, 

vnútorná harmónia, objektivita, jednota s prírodou, prijímanie svojho údelu v živote, 

zbožnosť). Aj keď spiritualita nevykazuje zhodný význam v rôznych kultúrach. 

Spiritualita sa z teórie vytratila kvôli chýbajúcemu jednotnému kroskulturálnemu 

významu, aj napriek jej potenciálnej dôležitosti v mnohých spoločnostiach.  

 

Charakteristika dimenzií obsahujúcich hodnoty druhého rádu 

Prvá dimenzia stavia do kontrastu „otvorenosť ku zmene“ a „konzervatívne 

hodnoty“. Táto dimenzia zachytáva rozpor medzi hodnotami, ktoré zdôrazňujú 

nezávislosť myslenia, konania a cítenia a pripravenosť na zmenu (samostatnosť, 

stimulácia) a hodnotami, ktoré zdôrazňujú poriadok, sebaobmedzenie, zachovanie 

minulého a odpor ku zmene (bezpečnosť, konformita, tradícia).  

Druhá dimenzia obsahuje protiklady hodnôt „sebazdôrazňovania“ a „sebapresahu“. 

Táto dimenzia zachytáva rozpor medzi hodnotami, ktoré zvýrazňujú záujem pre blaho a 

záujmy ostatných (univerzalizmus, benevolencia) a hodnoty, ktoré zdôrazňujú sledovanie 

vlastných záujmov a relatívny úspech a dominanciu voči ostatným (moc, úspech). 

Pôžitkárstvo zdieľa elementy oboch hodnotových priorít: otvorenosti ku zmene aj 

sebazdôrazňovanie. 

 

Cyklická štruktúra hodnôt, grafická interpretácia výsledkov 

Cyklická štruktúra na rozdiel od staršej koncepcie hierarchickej štruktúry určuje, 

nakoľko sú si dané hodnoty vzdialené. Hodnoty, ktoré sa v cyklickej štruktúre nachádzajú 

vedľa seba korelujú kladne, hodnoty, ktoré sa nachádzajú oproti sebe korelujú záporne, a 

teda sa vylučujú (napr. Úspech je veľmi blízky hodnote Moci, avšak veľmi vzdialený 

hodnote Benevolencia). Princíp cyklickej štruktúry je vhodný pri danej grafickej 

interpretácii objasniť aj respondentom.  (Obrázok 1) 
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Obrázok 1 

 

 

Priemerné/percentuálne hodnoty je možné vpísať do diagramu. Postupujeme tak 

v prípade hodnôt prvého aj druhého rádu. (Obrázok 1) 

 

Doplnkové princípy hodnotovej teórie 

 

Vzťahy hodnôt k motivačnej štruktúre 

Hoci teória rozlišuje desať hodnôt, predpokladá tiež, že na hlbšej úrovni vytvárajú 

hodnoty kontinuum príbuzných motivácií. Toto kontinuum dáva základ pre kruhovú 

štruktúru. Aby sme objasnili podstatu tohto kontinua, načrtnem zdieľaný motivačný 

dôraz susedných hodnôt:  

 

• moc a úspech- spoločenská nadradenosť a vážnosť  

• úspech a pôžitkárstvo- sebecké uspokojovanie  

• pôžitkárstvo a stimulácia- túžba po citovo príjemnom vzrušení  
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• stimulácia a samostatnosť- vnútorný záujem o nové a o ovládanie  

• samostatnosť a univerzalizmus- spoliehanie sa na vlastné rozhodnutie a 

prijímanie rozmanitosti existencie  

• univerzalizmus a benevolencia- posilňovanie zamerané na ostatných a presah 

vlastných záujmov  

• benevolencia a tradícia- oddanosť vlastnej členskej skupine  

• benevolencia a konformita- správanie podľa noriem, ktoré podporujú blízke 

vzťahy  

• konformita a tradícia- podriadenosť seba v prospech spoločensky predpísaných 

očakávaní  

• tradícia a bezpečnosť- ochrana existujúcich spoločenských opatrení, ktoré vnášajú 

do života istotu  

• konformita a bezpečnosť- ochrana poriadku a harmónie vo vzťahoch  

• bezpečnosť a moc- vyhýbanie sa alebo prekonávanie strachov kontrolovaním 

vzťahov a zdrojov  

 

V skratke, kruhové usporiadanie hodnôt predstavuje motivačné kontinuum. Čím bližšie 

sú akékoľvek dve hodnoty v oboch smeroch v rámci kruhu, tým podobnejšie sú ich 

základné motivátory; čím viac sú vzdialené, tým viac sú ich motivátory protichodné. 

 

Vzťahy hodnôt k záujmom a úzkosti 

Hodnoty na vrchu grafu Obrázka 2 (moc, úspech, pôžitkárstvo, stimulácia, 

samostatnosť) prvotne regulujú vyjadrovanie osobných záujmov a vlastností. Hodnoty 

dole na grafe (benevolencia, univerzalizmus, tradícia, konformita, bezpečnosť) primárne 

regulujú to, ako sa sociálne vzťahujeme k druhým a vplývame na ich záujmy. Obrázok 2 

ukazuje, že hodnoty bezpečnosti a univerzalizmu sú hraničné hodnoty. Primárne sa 

starajú o záujmy iných, ale ich ciele tiež regulujú sledovanie vlastných záujmov.  

Vzťahy hodnôt k úzkosti sú tretím organizačným princípom. Sledovanie hodnôt naľavo 

na Obrázku 2 slúži ku zdolávaniu anxiety počas neurčitosti v sociálnom a fyzickom svete. 

Sú to tzv. sebaochraňujúce hodnoty. Ľudia vyhľadávajú vyhýbanie sa konfliktom 

(konformita) a zachovávajú si aktuálne usporiadanie hodnôt (tradícia, bezpečnosť), alebo 



  

47 

aj aktívne kontrolujú svoj strach (moc). Hodnoty napravo (pôžitkárstvo, stimulácia, 

samostatnosť, univerzalizmus, benevolencia) vyjadrujú motivátory neobsahujúce úzkosť. 

Sú to hodnoty rastu alebo aj hodnoty sebarozvoja. Hodnoty úspechu môžu fungovať 

dvojako: Stretávanie sa so spoločenskými normami môže úspešne kontrolovať úzkosť a 

tiež potvrdzovať zmysel pre kompetenciu. Náčrt ukotvenia hodnôt v záujmoch a v úzkosti 

nám môže pomôcť predikovať a pochopiť vzťahy hodnôt k rozličným postojom a 

správaniu.  (Obrázok 2) 

Obrázok 2 
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Zostavila: Mgr. Katarína Baňasová, PhD. - doktorantka UKF Nitra, na základe praktického 

výskumu použitia u klientov v mladej dospelosti ako súčasť projektu Ústavu aplikovanej 

psychológie UKF a svojej dizertačnej práce. 

Použitie v kariérnom poradenstve: 

Zistiť hodnotové preferencie človeka, ako jednu časť mozaiky v poradenskom procese a 

na základe nich určiť vhodnú oblasť práce pre klienta. 

Príloha č. 6 Dotazník hodnôt PVQ 

Príloha č. 7 Vyhodnocovací formulár  s návodom k PVQ 

 

Kariérové kotvy 

Praktická využiteľnosť dotazníka 

Cieľ dotazníka: Zistiť kariérovú kotvu človeka – črtu povolania 

Obsah, zameranie: Motivačný dotazník 

Čo klient získa interpretáciou: Vhľad do svojich potrieb na základe určenia kariérovej kotvy. 
Každá kariérová kotva predstavuje subjektívny obraz talentu a 
schopností, obraz motívov potrieb, hodnôt a postojov 

Využiteľnosť pre kariérne 
plánovanie: 

Pri identifikácii potrieb, hodnôt človeka potrebných 
a kľúčových pre určenia jeho povolania, vo firmách pre 
nastavenie odmeňovania/benefitov 

Veková hranica: Po pracovnej skúsenosti 

 

Autorom systému kariérových kotiev je Edgar H. Schein, ktorý na základe svojho 

výskumu popísal v 70. rokoch 20. storočia najskôr päť kariérových kotiev, následne v 80. 

rokoch pridáva ďalšie tri kotvy. Každá kariérová kotva predstavuje subjektívny obraz 

talentu a schopností, obraz motívov potrieb, hodnôt a postojov. To všetko sa vytvára 

v priebehu niekoľko rokov po nástupe do zamestnania, kedy jedinec zažíva úspechy i 

neúspechy v pracovných situáciách, kedy sa stretáva s požiadavkami a s normami 

jednotlivých organizácií a kedy získava od svojich spolupracovníkov spätnú väzbu. 

Jedinec tak v priebehu času získava pracovné i životné skúsenosti, čo mu umožňuje hlbšie 

poznanie samého seba. Dochádza k formovaniu pracovného sebaponímania, ktoré 
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zahrňuje mimo iného také hodnoty a motívy, ktoré sa premietajú do rozhodovania o 

pracovnej kariére a ktorých sa jedinec odmieta vzdať. 

Podľa Scheina má väčšina ľudí len jednu dominantnú kariérovú kotvu. Napriek 

tomu výskumy naznačujú, že pre jednotlivé povolania je dominantná určitá kariérová 

kotva, môžu byť, ako upozorňuje Schein (1996), i v jednom povolaní naplňované potreby 

spojené s rôznymi kotvami.  Príkladom takéhoto povolania je povolanie vysokoškolského 

profesora. Ak nie je vykonávané povolanie v súlade s kariérovou kotvou, dochádza u ľudí 

k pocitom nespokojnosti s pracovnou kariérou. Naopak súlad sa pozitívne prejavuje 

predovšetkým na vyššej výkonnosti pracovníka, na vernosti súčasnému zamestnaniu 

a spokojnosti so zamestnaním (spokojnosť s typom vykonávanej práce, s platovým 

ocenením i ďalšími výhodami poskytovanými zamestnávateľom, so systémom 

povyšovania a s príležitosťami k ďalšiemu postupu). 

Kariérové kotvy: 

• 1. TF- Odborné/ funkčné schopnosti - expert 

• 2. GM- Všeobecné riadiace schopnosti 

• 3. AU- Autonómia/ nezávislosť 

• 4. SE- Stabilita, bezpečnosť 

• 5. EC- Tvorivosť v podnikaní 

• 6. SV- Služba/ odhodlanie 

• 7. CH- Čistá výzva 

• 8. LS- Životný štýl 

Slúžia na pomenovanie „ukotvenia“ a stabilizovania osobnej a profesijnej kariéry. Počas 

pracovného života sa formujú, na istý čas stabilizujú, následne sa môžu meniť. Vytvárajú 

sa obyčajne až nejaký čas po nastúpení do práce a po určitých pracovných skúsenostiach. 

Z tohto faktu vyplýva, že táto teória sa využíva skôr v kariérovom poradenstve pre 

dospelých. 
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Každá kariérová kotva predstavuje subjektívny obraz: – talentu a schopností, – motívov, 

– potrieb, – hodnôt a postojov: 

• Kotva odborno-funkčná kompetencia – primárnym záujmom je obsah vykonávanej 

práce, – uplatnenie svojich schopností a vedomostí v danom (práve v tom konkrétnom) 

odbore, – zdokonaľovanie sa v odbore je dôležitejšie ako peniaze. Ľudia zakotvení v tejto 

kotve majú potrebu uplatňovať svoje zručnosti a schopnosti práve v tom-ktorom danom 

odbore. Primárne im záleží na obsahu vykonávanej práce a zdokonaľovaní sa iba vo 

svojom odbore. Preferujú kariérový postup len v tomto svojom odbore, všeobecné 

manažérske pozície pre nich nie sú príťažlivé. Dokážu odmietnuť aj lepšiu ponuku, vyššiu 

funkciu, ak je mimo ich odboru a neumožňuje ich odborný rast.  

• Kotva manažérska kompetencia (všeobecná manažérska kompetencia) – záujem o 

riadenie, – ovplyvňovanie ľudí za účelom dosiahnutia spoločných cieľov, – krízové 

situácie ako stimul, – zodpovednosť za výsledky organizácie. Ľudia s touto primárnou 

kariérovou kotvou sa usilujú o vyššie manažérske funkcie, pričom dosiahnutie tejto 

funkcie je pre nich prinajmenšom také dôležité ako plat a finančné ohodnotenie. Pre nich 

bude prioritné také zamestnanie, v ktorom môžu kariérovo postupovať, rásť, spokojní 

budú tam, kde môžu byť zodpovední za výsledky organizácie.  

• Kotva autonómie (autonómia a nezávislosť) – maximálna nezávislosť, samostatnosť, – 

vlastné plány, – vlastné pracovné tempo, – túžba vykonať prácu „po svojom“. Ľudia s 

dominanciou tejto kariérovej kotvy uprednostňujú možnosť sami si organizovať 

pracovný čas, stanovovať si pracovnú náplň a nebyť závislý od iných. A to aj za cenu 

väčšieho rizika. Často to bývajú ľudia, ktorí neradi akceptujú pravidlá a stanovené nároky 

nejakej organizácie, tie obyčajne vnímajú ako veľmi zväzujúce. Pri hľadaní zamestnania 

sa vyhýbajú práci v úradoch.  

• Kotva istoty (stabilita) – potreba istoty v zamestnaní, – potreba slušného príjmu, 

zamestnaneckých výhod. Ako uvádza Lemrová, ľudia s touto dominantnou kariérovou 

kotvou radi vymenia neistý zárobok podnikateľa za istotu stabilného pracovného miesta, 

hoci aj slabšie plateného. Istota je pre nich najdôležitejšia. Hľadajú zamestnanie prevažne 

u stabilných, spoľahlivých organizácií, ktoré často neprepúšťajú pracovníkov. Istota môže 

byť viazaná nielen na určitú organizáciu, ale aj na určité povolanie alebo dokonca územie 
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(napr. niekto nechce opustiť svoje rodisko, lebo tu má svojich priateľov, rodinné väzby, 

investoval do bývania a pod.).  

• Kotva tvorivosť v podnikaní /kreativita (podnikateľská kreativita, podnikavosť) – 

vytvárať niečo nové, svoje, – stále nové nápady, – motiváciou je výtvor, až potom zisk. Táto 

kotva odráža potrebu vytvárať niečo nové na základe vlastného projektu. Primárnou 

motiváciou je samotný výtvor, jeho úspech je vnímaný ako miera výkonu. Obyčajne je to 

však spojené s nižšou mierou zodpovednosti, čo je problémom vtedy, ak sa práca spája aj 

s manažérskou funkciou. Títo ľudia majú niekedy problematické vzťahy so 

spolupracovníkmi, pretože majú tendenciu zanedbávať „rutinné“ povinnosti, keďže sa 

venujú presadzovaniu stále nových nápadov. Keď sa im však podarí realizovať návrh – 

nápad, strácajú záujem a začínajú sa venovať novému projektu.  

• Kotva služba (oddanosť veci) – pracovné aktivity musia byť v súlade s osobnými 

hodnotami, – prospech a hodnota pre ostatných, – „zlepšiť svet“, – pozície s vplyvom. U 

tejto kotvy je badateľná silná potreba dosiahnuť niečo všeobecne prospešné, hodnotné 

pre ostatných. Títo ľudia si hľadajú zamestnania, ktoré im umožnia zahrnúť do svojej 

práce významné hodnoty, ktoré sú pre nich viac než kvalifikácia či talent. Preferujú práce, 

ktoré sú v súlade skôr s ich hodnotami než so schopnosťami. Viac ako finančná odmena 

ich motivuje možnosť presunu do pozície, z ktorej môžu mať väčší vplyv na vykonávanie 

zmien a väčšiu nezávislosť. Tam, kde pracujú, požadujú uznanie a podporu od kolektívu 

(nadriadených aj od spolupracovníkov).  

• Kotva čistá výzva (súťaž) – prekonávanie prekážok, – riešenie takmer neriešiteľných 

problémov, – víťazstvo nad súperom, – neustála príležitosť na „sebatestovanie“. 

Základom tejto kotvy je dôležitosť dosiahnuť úspech v náročnej konkurencii. Hlavný cieľ, 

na ktorý sa ľudia s dominanciou tejto kotvy sústredia, je zvíťaziť. Ľahké úlohy sú pre nich 

nudné, nie sú výzvou. Ich kariéru sprevádza predpoklad, že môžu dosiahnuť všetko. 

Vyhovujú im práce, kde môžu čeliť neustále novým výzvam, novým aj zdanlivo 

neriešiteľným problémom, stále ťažším a náročnejším úlohám. Sú pomerne netolerantní 

k ľuďom, ktorí nemajú rovnaké ašpirácie, podobné alebo rovnaké ambície.  

• Kotva životný štýl (životná rovnováha) – rovnováha medzi osobnými, rodinnými a 

pracovnými prioritami, – osobné a rodinné záležitosti často uprednostňované pred 

kariérovými. V tejto kotve je vyjadrená potreba skĺbiť pracovnú kariéru s celkovým 
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životným štýlom. Nie je to však bežné vyvažovanie osobného a profesijného života. Je to 

snaha o integráciu potrieb jednotlivca, rodiny a kariéry, pričom osobné a rodinné potreby 

bývajú uprednostňované pred kariérovým rastom. Títo ľudia preferujú organizácie, ktoré 

napr. umožňujú pružnú pracovnú dobu, prácu na čiastočný úväzok, starostlivosť o 

rodinné- ho príslušníka, osobitnú dovolenku a pod. 

Príloha č. 8  Dotazník Kariérne kotvy 

Príloha č. 9 Návod na vyhodnotenie - kariérne kotvy 

Príloha  č. 10 Popis pre kariérne kotvy  

 

 

 

6. Záver 

 

Ponúkaná príručka mala za cieľ poskytnúť náhľad do práce odborníkov v oblasti 

kariérového poradenstva, preto každý postreh je pre nás dôležitý a budeme radi ak nám 

Vaše cenné skúsenosti budete ochotní sprostredkovať. Príručka má len informatívny 

charakter a nenahrádza zaškolenie k používaniu uvádzaných dotazníkov. 
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7. Zoznam príloh  

Hogan HDS – Interpretácia 

Hogan HPI – Kariéra 

Hogan MVPI - Kompas 
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 Návod na vyhodnotenie – kariérové kotvy 
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       Č. 6 Dotazník hodnôt – Portrait Value Questionnaire – PVQ (Shalom H. Schwartz) 
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