
 

8. A, B - Člověk a svět práce – volba povolání 

termín zadání 8. 3. 2021 

Za rok touto dobou budete mít podané přihlášky na střední školy – termín jejich odevzdání je 

totiž právě 1. března. 

Máte tedy před sebou celý jeden rok na to, abyste rozhodli o své profesní orientaci, našli 

vhodný studijní či učební obor a vybrali si konkrétní střední školu. 

Úkol to není vůbec jednoduchý. Je mnoho důležitých věcí, které byste měli při této nelehké 

volbě zohlednit, abyste si vybrali povolání, které budete jednou dělat rádi a samozřejmě i 

dobře. Myslete na to, že to bude možná „volba na celý život“.  

Velkým pomocníkem Vám budou především Vaši rodiče a svoji pomoc Vám nabízím i já.  

 

Osobnost – znaky 

• Každý máme předpoklady pro výkon určitého povolání. 

• Každý člověk se nehodí pro všechna povolání. 

• Nejsou mezi námi lidé, kteří by se nehodili pro žádné povolání. 

Při rozhodování o volbě povolání bychom se měli zamyslet nad svými schopnostmi, zájmy, 

osobními vlastnostmi a zdravotním stavem. 

 

Schopnosti 

• Schopnosti můžeme vypozorovat podle toho, jak dokážeme plnit určité úkoly nebo 

jak se vyrovnáme s určitou činností. Např. – zručnost, umění jednat s lidmi… 

  

Zájmy 

• Zájmy znamenají oblibu nějaké činnosti. Např. – četba, zájem o historii, kutilství…   

 

Osobní vlastnosti 

• Osobní vlastnosti vyjadřují naše postoje a hodnoty, které vyznáváme. Např. – 

pečlivost, dochvilnost, obětavost… 

 

Zdravotní stav 

• Do této oblasti patří znaky, které charakterizují náš tělesný a zdravotní stav a které 

nám umožní nebo neumožní vykonávat určité povolání. Např. – zrak, sluch, fyzická 

zdatnost, alergie… 

 

Školní prospěch 

• Význam školního prospěchu pro další rozhodování (se špatným prospěchem nejsou 

vhodné maturitní obory).  



 

Znaky povolání 

• Každé povolání má své typické znaky. 

• Než se rozhodneš, měl by sis zvolené povolání podle těchto znaků charakterizovat. 

• Jsou to: 

Pracovní činnosti 

• Co člověk dělá? Vaří, ošetřuje, programuje, obsluhuje stroje…   

Pracovní prostředí 

• Kde člověk pracuje? Kancelář, venku, ordinace, kuchyně… 

Pracovní prostředky 

• S čím člověk pracuje? Fréza, skalpel, psací potřeby… 

Pracovní předměty a objekty 

• Co člověk zpracovává nebo o koho pečuje? Zelenina, obilí, papír, zvířata, nemocní… 

  

Jaké další informace bychom měli mít k dispozici? 

• klady a zápory určité profese, jaký je o tuto profesi zájem na trhu práce – budu mít po 

škole práci, o které obory není zájem na trhu práce nebo je jimi trh nasycen,……. 

 

On-line testy k výběru budoucí kariéry 

Jedním z pomocníků při výběru budoucího povolání Vám mohou být on-line testy s tímto 
zaměřením. Některé jsou zdarma, jiné jsou placené. Několik z nich jsem pro Vás vybrala. 
Zkuste si je udělat. Doporučuji, abyste jim věnovali svoji plnou pozornost a výsledky si 
probrali se svými rodiči. Jen tak Vám mohou být užitečné. 

Zdarma 

https://www.emiero.cz/ 

Dobře propracovaný test zjišťující typ osobnosti, na jehož základě test nabídne 
vhodná povolání. Vybrat si lze kratší nebo delší verzi testu, přičemž platí, že 
vyplněním delšího testu lze získat přesnější výsledky. Obě verze jsou zdarma. Výsledky 
testu přiřadí respondenta k jednomu ze 16 typů osobnosti a nabídnou seznam 
vhodných profesí. Bonusem je pak seznam světově známých osob, které mají stejný 
typ osobnosti jako respondent. 
 

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest 

Velmi zajímavě a komplexně udělaný test, který má respondenta nasměrovat při 
úvahách o vhodném oboru a povolání. Zahrnuje otázky na prospěch respondenta ve 
školních předmětech, dále otázky směřující ke zjištění inteligenčních dispozic a 
studijních předpokladů (např. úroveň logického myšlení, apod.), tak ale i  dotazy sebe 
reflexivního charakteru (jsem pečlivý, umím ostatní přesvědčit, jsem kamarádský, 

https://www.emiero.cz/
https://www.infoabsolvent.cz/Profitest


apod.). Test je rozčleněn do několika částí, výsledky testu jsou respondentovi 
průběžně sdělovány a zasílány na mail. Nevýhodou může být větší časová náročnost 
vyplňování a nároky na klidné prostředí. Nicméně při pečlivém vyplnění může 
respondent dostat velmi kvalitní a odpovídající výs ledky. 

 

www.mamenato.cz 

Vlevo na liště – odkaz „Otestujte se“. Je zde k dispozici cca 15 různě zaměřených 
testů. Všechny testy na portálu jsou dostupné zdarma. Pro účely kariérového 
poradenství je vhodný zejména test Kompetence pro trh práce – Souhrnný test 
kompetencí. 

Výsledky testů mohou být značně ovlivněny mírou sebedůvěry a schopností 
sebereflexe testovaného.  

http://testmojeplus.cz/ 

K dispozici jsou 3 druhy testů silných stránek. 

https://zkouskaosobnosti.cz/faq 

Tento profesionální test osobnosti prozradí, pro jaké zaměstnání se respondent hodí. Navíc 

test pomocí speciální psychologické metody RIASEC určí i typ jeho osobnosti.  

Placené 

http://www.testytesty.cz/ 

Testy na tomto webu jsou placené, ale dobře propracované. Ceny testů jsou různé, 
nejčastěji od 49 Kč do 99 Kč, složitější testy pak stojí 189 Kč. Je zde i možnost 
vyzkoušet si jeden test zadarmo – konkrétně test sociálních dovedností. Testy jsou 
rozděleny do 3 oblastí: studium a kariéra, vztahy a emoce, sebepoznání. 

http://test-osobnosti.primat.cz/ 

Tento test je podobný testu www.test-osobnosti.cz, ale je svými otázkami více 
zaměřen na činnosti, předměty a povolání, která žáky baví. Jeho výstupem jsou nejen 
doporučená povolání, ale i školy a obory pro další studijní dráhu žáků. Výsledky testu 
jsou i zde zpoplatněné (formou SMS za 99 Kč). 

 

 

http://www.mamenato.cz/
http://testmojeplus.cz/
https://zkouskaosobnosti.cz/faq
http://www.test-osobnosti.cz/

