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„Jdu tam, 
kam  
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žene“
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poradců?
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? Jak jste se dostal k psychologii? 
Hodně to souvisí s tím, jak i dnes pře-

mýšlím o hledání povolání.  Nemyslím 
si, že věci, které mají smysl, nebo které 
budu potřebovat, se dají příliš naplánovat 
dopředu. Naopak mám pocit, a to i ze 
zkušenosti klientů, se kterými pracuji, že 
smysl a potvrzení, že vaše rozhodnutí bylo 
dobré, se vždy ukazuje až zpětně. Až když 
se díváte na své výsledky a zkušenosti, až 
když něco málo na zvolené cestě zažijete. 
Teprve pak můžu své rozhodnutí změnit 
nebo potvrdit. Tak jsem se i já dostal 
k psychologii.

? Kdy jste se rozhodl, čím budete?
V 18 letech jsem chtěl jít studovat 

medicínu. Chyběly mi ovšem mnohé 
informace, představy, zkušenosti. Tím se 
dostáváme k velké otázce kariérového 
poradenství: jak pomáhat a radit lidem, 
kteří nemají zkušenosti. Myslím si, že  

této věkové skupině je daleko užitečnější 
ukázat metodu, jak hledat, než jim přímo 
technicky pomáhat s rozhodováním. 
Mladí lidé musí umět získat zkušenosti,  
třeba v omezené podobě, aby měli ma-
teriál pro své rozhodování. Schopnost 
nalézt zkušenost - to je třeba podporovat. 
Touto cestou jsem šel i já. Jedním z mých 
velkých zájmů bylo v té době zdraví 
a prevence nemoci. 

? A šel jste studovat medicínu?
Ano, šel jsem na medicínu, chtěl jsem 

se ale soustředit spíše na problém utužo-
vání zdraví než léčení nemoci.  Proto jsem 
si vybral obor medicína s preventivním 
zaměřením.  Studium medicíny mě však 
moc nebavilo. Mým druhým zájmem byla 
lidská mysl. Zajímal jsem se o filozofii, 
o jógu, o psychologii.  I z hlediska dušev-
ního zdraví mě vždycky více zajímala 
práce se zdravým člověkem, který se chce 

rozvíjet a posouvat ve své jedinečnosti, 
než léčit psychické poruchy. Poměrně brzy 
jsem proto medicínu opustil a vybral jsem 
si psychologii.  

Udělal jsem zkušenost, obor opustil, 
a šel jinou cestou. Experimentoval jsem. 
A to je, co podporuji i u svých klientů. 
Hodně podporuji studenty, aby se dostali 
do kontaktu s praxí, s podniky, s různými 
obory. Aby se zorientovali v tom, co můžou 
dělat po škole. Chodí za mnou studenti 
z posledních ročníků, kteří nemají vůbec 
žádný nápad, co by chtěli dělat, a myslí si, 
že to je jejich problém.
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REALIZOVAT 
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Na konferenci věnované kariérovému poradenství byly 19. září  vy-
hlášeny výsledky pátého ročníku soutěže Národní cena kariérového 
poradenství. Pořadatel soutěže, Centrum Euroguidance, ocenilo z 24 
přihlášených celkem 7 příspěvků. Za přínos kariérovému poradenství 
v online prostředí byl za svůj portál EtLabora.cz oceněn psycholog, 
terapeut a poradce Dalibor Špok.

PŘIPRAVILA
Iva Kvašňáková
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? V čem tedy ten problém spočívá?
Ten zásadní problém je, že nemají 

zkušenosti, nemají zmapovaný terén. 
Zkušenost nikde nevyčteme, musíme ji 
získat vlastními aktivitami. Je to problém 
vlastní iniciativy, otevřenosti a zkoušení. 
Není to problém vzdělávání a předávání 
informací. Škola má vzdělávat, ale stu-
dent má vytvářet zkušenost. Experimen-
tovat, hledat průnik vlastní osobnosti 
s nějakým prostředím. Teprve až půjdu 
někam na brigádu, na stáž, budu dělat 
odbornou práci, budu číst knihy, dostanu 
se do kontaktu s nějakým oborem či pro-
středím, pak získám zkušenost. Zjistím, 
jak mě to naplňuje a oslovuje. A jaký by 
mohl být další krok.

ZORIENTOVAT SE 
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? Je to možné již na střední škole?
Myslím, že ano. Rozhodně bych ne-

tlačil, aby se student na střední škole 
musel rozhodnout, co chce dělat. Dnes 
není volba povolání rozhodnutí, které 
bychom měli činit v 15 či 18 letech. Po-
dobně jako se školák nemusí rozhodnout, 
koho si chce vzít za partnera. Přitom to 
neznamená, že předmět rodinná výchova 
není důležitý. Je důležitý, ale jejím účelem 
není rozhodnout se pro partnera.  A tak 
je podle mého názoru na ZŠ a SŠ důležité 
učit žáky metodám jak hledat a jak pro 

sebe vybírat vhodné aktivity, jak zjistit, 
že toto je jejich silná stránka, že toto je 
oslovuje. Jak se zorientovat ve svých moti-
vacích.  Za druhé by jim měla škola zpro-
středkovat ukázku různých profesních 
světů, oblastí a oborů, aby s nimi přišli 
do kontaktu, aby vůbec měli ponětí o šíři 
a pestrosti profesních rolí. Na některých 
školách funguje například to, že rodiče 
žáků chodí na besedy a představují žá-
kům své profese.

? Skutečně to u nás funguje?
Nevím, v jaké míře, ale určitě je to 

výborný nápad. Vidím to jako jeden 
z důležitých cílů vzdělávání k práci. Zpro-
středkovat dětem zkušenost se světem 
povolání v jeho pestrosti. Nemusí to být 
jen exkurze, ale i besedy nebo filmové 
dokumenty, které lze využít jako výukové 
materiály.

? Existují v kariérovém poradenství ně-
jaké metody jak toto vyučovat?

Asi by to nemělo být pouze obsahem 
jednoho předmětu. Podobně etická vý-
chova nemusí být samostatný předmět, 
ale etiku se má žák učit v průběhu celé 
školní docházky, na základě příkladu uči-
telů, jejich požadavků a postojů. Podobně 
schopnost výběru aktivit na základě toho, 
co mě baví, co mě oslovuje, co je moje 
silná stránka, zorientovat se, co jsou moje 
potřeby a preference – to by mělo být 
součástí setkávání s většinou školních 
předmětů.

32=1$7�6�0�6(%(

? Jak dětem představit svět práce?
Vysvětlit dětem co je neziskovka, 

co je podnik, co musí dělat živnostník, 
co vše musí vystudovat doktor, co dělá 
účetní. Představit svět práce a netlačit 
na to - musíte si vybrat. Nebezpečí vidím 
v typologizaci a testování dětí. Předsta-
va – dám ti dotazník a pak řeknu, na co se 
hodíš – je extrémně nebezpečná. Je vědec-
ky nepodložená. Mnoha mladým lidem 
uzavírá cestu k jejich vysněným oborům, 
když uvěří závěrům profesních poradců 
a psychologů o shodě povolání s nějaký-
mi osobnostními prvky. Jsou mnohem 
lepší prostředky, jak poznat sám sebe, než 
testy a dotazníky.
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Dalibor ĢSRN
3V\FKRORJ�DbSV\FKRWHUDSHXW�'D-
OLERU�ĢSRN�VH�QDURGLO�YbURFH������
Yb2VWUDYÝ��1D�)LOR]RȴFN«�IDNXOWÝ�
0DVDU\NRY\�XQLYHU]LW\�Yb%UQÝ�Y\-
VWXGRYDO�RERU�SV\FKRORJLH������Ȃ
������DbQD�)DNXOWÝ�VRFL£OQ¯FK�VWXGL¯�
08�Yb%UQÝ�GRNWRUVN«�VWXGLXP�
SV\FKRORJLH������Ȃ��������$EVRO-
YRYDO�SV\FKRWHUDSHXWLFN¿�Y¿FYLN�
Yb*HVWDOW�WHUDSLL��Ζ*7�3UDKD�DbGDOģ¯�
NXU]\�YbRERUX�SV\FKRORJLH�DbSHU-
VRQDOLVWLN\���2G�URNX������VH�YÝQX-
MH�SV\FKRORJLFN«PX�SRUDGHQVWY¯��
$bRG�URNX������WDN«�SV\FKRWHUDSLL�
DbSURMHNWıP�YbREODVWL�SHUVRQ£OQ¯-
KR�DbNDUL«URY«KR�SRUDGHQVWY¯��+5�
DbEXVLQHVV�SV\FKRORJLL��9bPLQXORVWL�
VH�YÝQRYDO�LbYÝGHFN«�DbY¿]NXPQ«�
ÏLQQRVWL�QD�3V\FKRORJLFN«P�¼VWD-
YX�$9�Î5��3ěHGQ£ģHO�DbYHGO�VHPL-
Q£ěH�SUR�Y\VRNRģNROVN«�VWXGHQW\�
QD�)DNXOWÝ�VRFL£OQ¯FK�VWXGL¯�08�
Db'LYDGHOQ¯�IDNXOWÝ�-$08��9bURFH�
�����]DORŀLO�ZHERY«�VWU£QN\�SUR�
SURIHVQ¯�DbNDUL«URY«�SRUDGHQVWY¯�
(W/DERUD�F]

-H�DXWRUHP�PQRKD�SXEOLFLVWLFN¿FK�
NRPHQW£ěı��SV\FKRORJLFN¿FK�LbSR-
SXODUL]DÏQ¯FK�ÏO£QNı��2UJDQL]XMH�
ZRUNVKRS\�QD�Uı]Q£�SV\FKRORJLF-
N£�W«PDWD��0H]L�MHKR�]£MP\�SDWě¯��
LQIRUPDÏQ¯�WHFKQRORJLH��Y]GÝO£Y£-
Q¯��KXGED��ȴOR]RȴH��KXPDQLVWLFN£�
SV\FKRORJLH��GÝMLQ\�SV\FKRORJLH��
OLWHUDWXUD��NXOWXUQ¯�KLVWRULH��SVDQ¯��
NXOLQ£ěVWY¯��WXULVWLND�DbFHVWRY£Q¯��
9¯FH�QD�ZZZ�GDOLERUVSRN�F]



Ʌ15

7Ζ78/1Θ�52=+2925ɋ'DOLERU�ĢSRN

VÉST DIALOG

? Jak nahlížíte na svět kolem sebe? 
Myslím, že čtyři základní otázky na-

šeho života jsou: co dělat, jak žít, čemu 
věřit a s kým žít. V odpovědi na tu po-
slední se rád obklopuji lidmi, kteří mají 
aktivní přístup k životu a věří, že lze 
věci ovlivnit. To je součástí i mé životní 
filozofie, která byla ovlivněná filozofic-
ky existencialismem a fenomenologií. 
Prošel jsem výcvikem Gestalt terapie, 
která byla těmito směry ovlivněna. 
A tento pohled je mi blízký - aktivní 
pohled na možnost měnit sebe a okolí 
a necítit se obětí prostředí, ale na dru-
hou stranu toto prostředí poslouchat 
a nejít proti němu. Vést dialog.

? Předpokládám, že tento pohled 
chcete uplatnit i u svých klientů? 

Jak se to daří? 
Už styl, jakým pracuji, tedy že jsem 
soukromý psycholog a klienti si za 
mé služby platí, oslovuje spíše aktivní 

skupinu lidí. Ty, kteří chtějí investovat do 
změny. Mnohé klienty zaujmou mé články 
a je jim blízká má filozofie, která vychází 
z humanistické psychologie. Tím přitahuji 
lidi s podobným názorem na možnost 
změny a způsob práce. Nejsou mi blízké 
psychologické školy, které vidí člověka jako 
oběť prostředí a jeho minulosti. Nerozu-
mím příliš tomu, co chtějí svým klientům 
pro jejich změnu nabídnout.
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? Přejděme tedy k poradenství čistě ka-
riérovému. Jak jste se k němu dostal? 

Absolvoval jste speciální výcvik?
Mé pojetí poradenství v oblasti povolání je 
hodně široké a stojí na pomezí psychote-
rapie, Gestalt terapie, na řešení orientova-
ného přístupu, humanistické psychologie 
a technického kariérového poradenství. 
U nás se vnímá kariérové poradenství 
především jako spíše technické rady. To 
je určitě taky potřeba. Já však vidím své 
místo dále směrem k hledání, objevování 
silných stránek, budování své identity - a to 
je otázka psychologická, ne technická.  Na 
otázku „jaké povolání v životě vybrat“ ne-
odpovíte metodami nějaké techniky, ale ani 
čistě z hlediska psychoterapie. Chtěl jsem 
oba světy propojit. Orientovat se ve světě 
práce i psychoterapie. Měl jsem psychotera-
peutický výcvik a poradenskou zkušenost. 

Pracoval jsem v oblasti lidských zdrojů 
v mezinárodní poradenské firmě, která 
se zabývá také výběrem zaměstnanců. 
Tam jsem se zorientoval v široké nabídce 
světa práce, ale i zjistil, co uchazeči o práci 
potřebují, jak reagují, co cítí, o čem mluví. 
Setkával jsem se s lidmi, kteří měli dvě tři 
vysoké školy, a nevěděli, co dělat, co by je 
motivovalo. Postupem času ve mně uzrál 
nápad své zkušenosti využít právě pro po-
moc tomuto typu klientů. Dalším faktorem 
bylo, že klasický koncept práce, kariérní 
volby a zaměstnání se radikálně mění a lidi 
se v této změně potřebují orientovat.

? Takto se dostáváme k vašim oceněným 
webovým  stránkám. Kdy vznikla idea 

jejich zrodu? 
Idea vznikla asi velmi dávno - shromáždit 
na jedno místo články s hlubším pojetím 
kariérového poradenství, nejen o jednodu-
chých technikách ,,jak napsat motivační 
dopis” a ,,kde hledat pracovní inzerci”. 
Zpočátku jsem publikoval články na růz-
ných portálech a v roce 2012 jsem spustil 
EtLabora.cz.

? EtLabora? Proč jste se rozhodl právě 
pro Sv. Benedikta? 

Naše kultura stojí na antické filozofii a dra-
matu, na židovsko-křesťanské tradici, na 
římském právu. Často si však neuvědomu-
jeme, jakou roli pro jejich uchování hrál 

vznik klášterů. Nejdůležitější tradice byla 
přitom od 5.–6. st. právě ta Benediktova. V té 
době byla Evropa uprostřed stěhování náro-
dů. Nové národy nedokázaly docenit staré 
literární památky a nebylo-li by klášter-
ních knihoven, těžko by se nám zachovaly. 
Kláštery nejen zachránily poselství antické 
kultury. Rozšířily nové pojetí vzdělanosti, 
pravidel života, lidské pospolitosti.

Benedikt však především revolučně 
změnil pojetí práce – jako něčeho ústřední-
ho v našem životě. Proto heslo benediktýnů 
,,ora et labora”. Modlit se a pracovat. Říká 
nám, že je důležité všechny zásadní hodno-
ty realizovat pomocí konkrétních aktivit 
k druhému a k prostředí - prostřednictvím 
naší práce. Naše práce a profese je dodnes 
z hlediska psychologického jedním z nejdů-
ležitějších zdrojů sebehodnoty a sebepojetí. 
To sami vidíme na lidech, kteří jsou dlouho-
době nezaměstnaní nebo cítí, že nevytvářejí 
užitek. Vidíme zde důležitost práce. To je 
důvod, proč hledáme povolání tak pečlivě. 
To je plod Benediktův.

? Něco se pro vás výhrou v soutěži karié-
rového poradenství změnilo?

Měl jsem velkou radost. Ujistilo mě to, 
že to, co dělám, má smysl. Že je možno 
vnímat otázky výběru a hledání povolání 
nejen technicky a povrchně, ale že by nás 
měly přivádět k hlubším psychologickým 
a vlastně i filozofickým otázkám. 
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