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POŽIADAVKY NA ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE ĽUDÍ NA 

ZAČIATKU KARIÉRY. PREDPOKLADY PRE KARIÉROVÉ 

PORADENSTVO – POHĽAD ZAMESTNÁVATEĽOV 

 

Peter Härtel – Michaela Marterer 

Rakúska asociácia pre vzdelávanie a hospodárstvo,  

 

Abstrakt 

Úspešný prechod zo základnej školy do sveta práce závisí od mnohých kritérií. Dôležité sú 

zručnosti a kompetencie potrebné v rôznych povolaniach v ďalšom odbornom vzdelávaní a 

v podnikoch. Regionálny prieskum v Štajersku, Rakúsko, ukazuje diferencovaný obraz o 

potrebách a požiadavkách v rôznych oblastiach profesií a povolaní, podrobne opísaných 

v oblastiach  kompetencí prvého a druhého jazyka, matematiky, IKT, osobných a sociálnych 

kompetencií. 

Tento prieskum bol tiež východiskom pre kooperatívny prístup v rámci európskeho projektu, 

ktorý sa zameral najmä na osobné a sociálne kompetencie z pohľadu zamestnávateľov, 

v spoločnom  dialógu so školami a školskou správou v niekoľkých európskych regiónoch. 

Výstupy a výsledky oboch prístupov spolu sú cennou a účinnou pomôckou pre učiteľov, 

školiteľov, poradcov a odborníkov v oblasti poradenstva na podporu mladých ľudí v  období 

tranzície medzi školou a svetom práce, s cieľom získať a rozvíjať správne kompetencie pre 

odbornú prípravu. a pracovnú kariéru, do ktorej chcú vstúpiť. 

I. Úvod 

Prechod od počiatočného vzdelávania k ďalšiemu vzdelávaniu, akademickému, odbornému, 

školskému alebo učňovskému v podnikoch je zložitý proces, ktorý sa začína v raných štádiách 

vzdelávania a ktorý nie je nikdy ukončený. Celoživotné vzdelávanie a proces pracovného 

uplatnenia sú založené na včasných rozhodnutiach a úspešných kariérových dráhach, ktoré 

ovplyvňujú priebeh neskorších fáz osobného a pracovného života. 

Kariérové poradenstvo zohráva v tomto procese dôležitú úlohu. Efektívne a osobné podporné 

kariérové poradenstvo by však malo vychádzať z informácií, údajov, dôkazov, aké sú základné 

kategórie, obsah, kompetencie, ktoré sú relevantné pre úspešné rozhodnutia. 

Individuálne a systémové predpoklady pred, počas a po príležitostných intervenciách 

kariérového poradenstva, ako aj subjektívne a objektívne okolnosti sú podmienené výsledkami 

a úspechom opatrení  kariérového poradenstva. 

Je to dôležité najmä v období prechodu od počiatočného školského vzdelávania k ďalšiemu 

odbornému vzdelávaniu a kariérovým dráham. Úspech v škole, známky, certifikáty sú jedna vec, 
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to, na čom firmám skutočne záleží, je niečo iné. Počítajú sa reálne zručnosti, kompetencie a 

postoje. 

Je to osobitne dôležité najmä pre ľudí s nedostatočnými zručnosťami, ktorí pochádzajú zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a ktorí majú malú podporu vo svojom prostredí. 

Pre týchto ľudí je obzvlášť dôležité v rámci procesu prípravy a rozhodovania o výbere odbornej 

prípravy a povolania nielen zistiť, aké požiadavky sú stanovené v želanej kariére, ale aj nájsť 

spôsoby, ako sa pripraviť na tieto potreby včas a kvalifikovať sa. 

Prieskum, ktorý prezentujeme v tomto článku, preto nie je len súpis toho, aké požiadavky 

z pohľadu firiem je potrebné naplniť. Výsledky tohto prieskumu poskytujú skôr nástroj pre 

učiteľov a poradcov, aby pomohli mladým ľuďom prejsť od počiatočného školského 

vzdelávania k odbornému vzdelávaniu a práci, rozvíjať a posilňovať zručnosti a schopnosti, 

ktoré potrebujú na to, aby mohli včas nastúpiť na želanú kariérovú dráhu. 

II. Predpoklady a rámec 

V mnohých vysoko industrializovaných krajinách Európy je badateľný nedostatok 

kvalifikovaných pracovníkov. To má rôzne dôvody, kvantitatívne aj kvalitatívne. V dôsledku 

demografických zmien sa znižuje ponuka pracovnej sily, najmä mladých, trend smerom 

k všeobecnému a vysokoškolskému vzdelávaniu znižuje dopyt po učňovských miestach v 

podnikoch. Inštitúcie odborného vzdelávania často uvádzajú, že uchádzači o učňovské 

vzdelávanie nemajú potrebné  predpoklady na úspešné duálne učňovské vzdelávanie. 

Existuje mnoho štúdií a  publikácií opisujúcich zručnosti a kompetencie potrebné pre budúci 

svet práce (Európska komisia 2018, OECD 2018, Svetová banka 2019). PISA a ďalšie 

medzinárodné porovnávacie štúdie poskytujú dôkaz o celkovom výkone vzdelávacích systémov 

vrátane jeho rozvojových výziev a deficitov. Tieto údaje však neumožňujú vyvodzovať 

konkrétne závery o jednotlivých spôsoboch, akými mladí ľudia prechádzajú od počiatočného 

vzdelávania k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu v konkrétnom povolaní, v konkrétnej 

spoločnosti. 

Aby mohlo čo najviac mladých ľudí s rôznymi vzdelávacími podmienkami a úrovňou výkonnosti  

uspieť pri prechode zo školy do ďalšieho vzdelávania, potrebujeme údaje priamo z firemného 

prostredia, ktoré sa vzťahujú na konkrétne povolania a špecifické oblasti vzdelávania. 

To bola motivácia pre komplexný prieskum o potrebách a nárokoch na kompetencie a 

zručnosti tých, ktorí sú na začiatku svojej kariéry, z pohľadu zamestnávateľov. 

Výsledky nedávneho európskeho projektu „Pass2Work“ poskytujú ďalší a hlbší pohľad na tzv. 

mäkké zručnosti, často dôležitejšie ako tzv. tvrdé zručnosti, aj toto bolo výsledkom vyššie 

uvedeného prieskumu. 

Tieto dva prístupy podrobnejšie vysvetľujeme v nasledujúcich kapitolách. 
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III. Metódy a plán prieskumu „Požiadavky na kompetencie ľudí na začiatku kariéry“ 

Hlavným účelom prezentovaného prieskumu je poskytnúť údaje a informácie o autentickom 

pohľade podnikov v rôznych oblastiach hospodárstva na potrebné kompetencie a zručnosti 

v konkrétnych profesiách. 

Cieľom tejto štúdie nie je kopírovať koncept ako „Ausbildungsreife“1, výsledky by mali 

poskytnúť podporu študentom, učiteľom, rodičom, školiteľom v podnikoch, podnikateľom ako 

nástroj v rámci komplexnej profesijnej orientácie a procesu kariérového rozvoja podporujúceho 

hladký proces tranzície zo školy do sveta OVP vo firmách a na trhu práce. 

Tento prieskum predstavuje inovatívne nadviazanie na štúdiu uskutočnenú pred 10 rokmi, ktorá 

v tom čase – v tejto podobe prvýkrát v Rakúsku a Európe – zachytila význam a rozsah 

kompetencií mladých odborníkov z pohľadu inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy  

(Marterer & Härtel, 2017). 

Prieskum sa v zásade riadil konceptom, ktorý sa uplatňoval pred desiatimi rokmi, najskôr 

v štúdii v Štajersku, ktorá sa potom rozšírila na reprezentatívny počet spolkových krajín 

v Rakúsku. Prvé zisťovania v roku 2008/2010 sa uskutočnili v rámci projektu financovaného 

z Európskeho sociálneho fondu. Súčasný prieskum na základe veľkého záujmu o aktualizáciu 

výsledkov spred desiatich rokov na súčasnú situáciu uskutočnilo Štajerské združenie pre 

vzdelávanie a hospodárstvo na návrh a v mene Federácie rakúskeho priemyslu, Štajerska a 

Štajerskej hospodárskej komory. 

Cieľom bolo dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru komparability za desaťročné obdobie a 

zároveň zohľadniť nové aspekty, najmä spôsobilosti v oblasti IKT a medzikultúrne kompetencie. 

Jadrom prieskumu sú dve otázky adresované firmám: 

 Aký význam majú vedomosti, zručnosti a kompetencie v rôznych učňovských odboroch? 

 Aké vedomosti, zručnosti a schopnosti vo vašom odhade prinášajú žiadatelia? 

Tieto otázky boli zamerané na oblasti kompetencií: matematika, prvý jazyk (nemčina), druhý 

jazyk (angličtina), IKT, ako aj oblasť osobných a sociálnych kompetencií. 

Otázky boli zamerané nielen na „okruhy“, ale aj na päť až trinásť detailnejších charakteristík 

týchto oblastí kompetencií a kde to bolo možné, bol k tomu aj odkaz na učebné osnovy. 

Aby sa umožnila diferencovaná interpretácia výsledkov podložených dostatočným počtom 

prípadov, povolania s porovnateľným profilom požiadaviek po dohode s partnermi boli 

zoskupené do siedmich „profesijných klastrov“. Každý z týchto klastrov obsahuje 10 – 20 % 

hodnotiteľných odpovedí, čo znamená, že bolo možné z nich robiť významové rozdiely, pokiaľ 

                                                 
1
 Poznámka prekladateľa: Pojem „Ausbildungsreife“ – by sme mohli preložiť ako „pripravenosť na odbornú 

prípravu“, čo v kontexte tradičného duálneho odborného vzdelávania a prípravy v krajinách ako Rakúsko, 

Nemecko či Švajčiarsko môžeme vnímať ako špecifický odborný pojem naznačujúci súčasne aj metódy a 

postupy poradenskej praxe a kariérového vzdelávania zameraných na dosahovanie takejto pripravenosti 

o mladých ľudí vstupujúcich do OVP.  
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ide o význam a existenciu kompetencií požadovaných v príslušnej skupine povolaní. Podrobné 

hodnotenie učňovskej prípravy sa môže vykonať v súlade s existujúcimi číslami prípadov. 

Prieskum sa uskutočnil od 25. januára 2017 do 21. februára 2017. 

Dotazník sme rozoslali na približne 3 000 adries spoločností, ktoré nám poskytnuta 

Hospodárska komora Štajerska (WKO). Získali sme 246 hodnotiteľných odpovedí, čo 

predstavuje návratnosť 8 %. Zastúpenie firiem, od ktorých sme získali odpovede, podľa veľkosti 

a sektora zodpovedalo skutočnej situácii v spolkovej krajine Štajersko. 

Počet učňov, ktorí sa pripravovali v týchto firmách, zodpovedá 40 % z celkovej populácie 

všetkých učňov v 3 000 oslovených spoločnostiach a viac ako štvrtinu z celkového počtu učňov 

v Štajersku, čo zabezpečuje vysoký stupeň reprezentatívnosti výsledkov prieskumu. 

Odpovede sa týkajú celkom 27 učňovských povolaní (t. j. povolaní, v ktorých sa vyžaduje 

odborná príprava v učebných odboroch – pozn. prekladateľa). Prieskum pokrýva viac ako 80 % 

najčastejšie volených učňovských odborov. Odpovede každej firmy sa týkajú jedného 

vybraného učňovského odboru.  

Výsledky - výber 

Výsledky prezentujeme prostredníctvom grafov a textu, viď príklady dostupné na stránke 

https://www.dieindustrie.at/aktuelles/2017/bildungsanforderungen-an-berufseinsteigerinnen/  

(v nemčine). 

 

Obr. 1: Kritériá pre prístup 
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Obr. 2: Požadované kompetencie v povolaniach 

Tieto dva grafy sú príkladmi pomerne diferencovaných a konkrétnych výsledkov prieskumu 

v oboch smeroch: 

 Rozdiely a špecifické potreby a požiadavky v rôznych povolaniach 

 Zmeny a nové výzvy v perspektíve desiatich rokov 

Vo všeobecnosti zostávajú hlavné výzvy podobné, s ďalšími aspektmi týkajúcimi sa 

medzikultúrnych tém a tém IKT. 

Niektoré hlavné výsledky prieskumu sú nasledovné: 

 V kompetenčných oblastiach „matematika“ a „prvý jazyk“ zostáva potreba odbornej 

spôsobilosti vysoká, čiastočne sa zvyšuje 

 Identifikované kompetencie žiadateľov zostávajú nízke, s rozdielmi medzi odvetviami a 

povolaniami 

 Zistené kompetencie v cudzom jazyku (angličtina) sa výrazne zvyšujú, ale v rovnakom 

rozsahu sa zvýšila aj potreba v praxi 

 Zdá sa, že v oblasti IKT žiadatelia o učňovské vzdelávanie prinášajú viac kompetencií, 

ako sa očakávalo – šanca na spoločný rozvoj 

 Kľúčovými kompetenciami celkovo vo všetkých povolaniach sú osobné a sociálne 

kompetencie, ako napríklad motivácia, spolupráca, tímová práca atď. – predovšetkým: 

vedieť, čo chcú a čo začínajú robiť. 

Je to zodpovednosť všetkých zainteresovaných osôb a skupín, aby na základe týchto vedeckých 

výsledkov pracovali na spoločných procesoch, aby spojili svet školy a vzdelávania a svet práce 

s cieľom podporiť dobré tranzície od počiatočného vzdelávania k ďalším procesom učenia 

založeného na práci a inovatívnom odbornom učňovskom vzdelávaní vo firmách a podnikoch. 
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Niektoré podrobnejšie výstupy prieskumu 
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Kompe-

tenzfelder
Domainen 

Büro / 

kaufmännisch
Handel

Elektrotechnik / 

Elektronik

Tourismus / 

Gastgewerbe / 

Hotellerie

Maschinen / 

Fahrzeuge 
 Metall

Gewerbe / 

Handwerk

Auftreten und äußerer Eindruck sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Zuverlässigkeit sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Verantwortungsbereitschaft sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Selbstständiges Arbeiten sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Leistungsbereitschaft sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Ausdauer/Belastbarkeit /Durchhaltevermögen sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Genauigkeit/Sorgfalt sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Motivation sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Selbsteinschätzung / Selbstreflektion wichtig wichtig wichtig sehr wichtig wichtig wichtig sehr wichtig

Kreativität und Innovation weniger wichtig wichtig wichtig sehr wichtig wichtig wichtig wichtig

Offenheit, sich auf Neues einzulassen wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Realistische Vorstellung von der Arbeitswelt sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Konkrete Vorstellungen über den angestrebten Lehrberuf sehr wichtig wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Höflichkeit/Freundlichkeit/gute Umgangsformen sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Kommunikationsfähigkeit sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Kooperationsbereitschaft sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Konfliktfähigkeit sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Kritikfähigkeit sehr wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Teamfähigkeit sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Interkulturelle Kompetenz wichtig wichtig wichtig sehr wichtig weniger wichtig wichtig wichtig
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Kompe-

tenzfelder
Domänen 

Büro / 

kaufmännisch
Handel

Elektrotechnik / 

Elektronik

Tourismus / 

Gastgewerbe / 

Hotellerie

Maschinen / 

Fahrzeuge 
 Metall

Gewerbe / 

Handwerk

Mathematische Sachverhalte erfassen sehr wichtig wichtig sehr wichtig wichtig wichtig wichtig weniger wichtig

Kopfrechnen, Schätzen, Runden wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Lösungswege von mathematischen Aufgaben verstehen wichtig wichtig sehr wichtig weniger wichtig wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Rechenschritte begründen sehr wichtig wichtig wichtig weniger wichtig wichtig wichtig wichtig

Maßeinheiten kennen und damit rechnen sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Mit Prozenten und Zinsen rechnen können sehr wichtig sehr wichtig weniger wichtig weniger wichtig wichtig wichtig wichtig

Variablen, Terme, Gleichungen kennen und lösen können wichtig weniger wichtig wichtig gar nicht wichtig weniger wichtig wichtig weniger wichtig

Pythagoreischen Lehrsatz können weniger wichtig gar nicht wichtig sehr wichtig gar nicht wichtig weniger wichtig wichtig sehr wichtig

Flächeninhalt und Umfang berechnen können weniger wichtig weniger wichtig sehr wichtig gar nicht wichtig wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Körper berechnen können weniger wichtig gar nicht wichtig wichtig gar nicht wichtig wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Angepasst an Situation sprechen können sehr wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig wichtig wichtig wichtig

Zuhören können sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig

Sinnerfassend lesen können sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig wichtig

Textverarbeitungsprogramme nutzen können sehr wichtig wichtig weniger wichtig weniger wichtig weniger wichtig weniger wichtig weniger wichtig

Schreiben als Hilfsmittel einsetzen können sehr wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig wichtig wichtig wichtig

Rechtschreibung und Zeichensetzung beherrschen sehr wichtig sehr wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig weniger wichtig

Grundlegende Dinge verstehen können sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig sehr wichtig

Unkomplizierte Texte (e-mails) verstehen können sehr wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig wichtig wichtig wichtig

An Gesprächen in Englisch teilnehmen können weniger wichtig weniger wichtig weniger wichtig wichtig weniger wichtig wichtig weniger wichtig

In zusammenhängenden Sätzen sprechen können sehr wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig wichtig wichtig wichtig

Einfache zusammenhängende Texte verfassen können sehr wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig wichtig weniger wichtig weniger wichtig

Kommunizieren mittels E-Mail sehr wichtig sehr wichtig wichtig sehr wichtig wichtig wichtig weniger wichtig

Beherrschen gängiger Office Programme wie Word etc.. sehr wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig weniger wichtig

Einsetzen von und Umgehen mit sozialen Medien weniger wichtig wichtig weniger wichtig wichtig weniger wichtig weniger wichtig weniger wichtig

Recherchieren im Internet sehr wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig weniger wichtig

Programmierkenntnisse gar nicht wichtig gar nicht wichtig wichtig gar nicht wichtig wichtig wichtig weniger wichtig
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Tieto tabuľky sú súčasťou komplexného nástroja pre učiteľov a školiteľov, poradcov a 

odborníkov v oblasti kariérového poradenstva na podporu mladých ľudí na ich ceste pri 

prechode z počiatočného vzdelávania s cieľom nájsť prístup k ďalšiemu odbornému 

vzdelávaniu v podnikoch a profesijných dráhach. 

Tieto nástroje sa intenzívne využívali pri vysokoškolskom vzdelávaní a príprave učiteľov 

a v kurzoch pre kariérových poradcov. Skúsenosti a dopady z toho budeme prezentovať a 

podrobnejšie vysvetlíme na konferencii. 

IV. Regionálny prieskum – európska dimenzia 

Témou európskeho projektu v programe Erasmus + KA2 bolo „Ako môžu študenti získať 

sociálne kompetencie v škole“ (Kreis Soest 2019), a to aj z hľadiska zamestnávateľov. Je to 

presne taká istá otázka ako v regionálnom prieskume v Štajersku, zamerala sa však na aspekt 

„sociálnej a osobnej spôsobilosťi“ a išlo tu viac o kvalitatívny pohľad. 

Výsledky iného regionálneho prieskumu v jednom z partnerských regiónov Nordrhein-

Westfalen v Nemecku s podobným dotazníkom ako v rakúskom Štajersku ukazujú podobný 

obraz ako vo vyššie uvedenom štajerskom prieskume (Pass2Work 2018). Vzhľadom na to, že 

z hľadiska zamestnávateľov v obidvoch regiónoch boli najvyššou úrovňou kategórie „osobné a 

sociálne kompetencie“, európsky projekt „Pass2Work“ sa sústredil hlavne na sociálne a osobné 

kompetencie. V spolupráci so 14 partnermi z Nemecka, Rakúska, Holandska a Spojeného 

kráľovstva boli popísané, definované a prediskutované hlavné prvky osobných zručností a 

kompetencií so zodpovednými osobami zo škôl, administratívy a podnikov. 

Výsledkom tohto projektu je overený a platný súbor a popis hlavných oblastí osobných a 

sociálnych kompetencií, tzv. „Big Five“, podrobnejšie pozri v nasledujúcom texte. 

Hlavným cieľom zostaviť takýto súbor a popis týchto kompetencií nebolo napísať odborný 

článok primárne určený na publikovanie, je to výsledkom praktickej práce s pedagógmi, 

učiteľmi, školiteľmi všeobecných a odborných predmetov a manažérmi ľudských zdrojov zo 

škôl a spoločností, ako základ manuálu a príručky s praktickými príkladmi toho, ako učiť a 

rozvíjať osobné a sociálne kompetencie v škole (Kreis Soest 2019). 
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V. Kompetencie Big 5 v projekte PASS2WORK 

 

Kultúrne a interkultúrne kompetencie 

Táto kompetencia zahŕňa schopnosť vyrovnať sa s vlastnou a inými kultúrami založenú na 

poznaní podobností a rozdielov, ako aj na postojoch, ktoré podporujú konštruktívnu 

koexistenciu, učenie sa a spoločný život. 

Obsahuje prvky ako 

 Vzhľad a správanie v rôznych kontextoch 

 Byť schopný komunikovať a vystupovať primerane rôznym kontextom, prijateľným 

 spôsobom a správaním, ktoré umožňuje spoločný život, spoločné učenie a prácu 

 Znalosti a schopnosť zaoberať sa kultúrny mi ponukami a prispievať k nim 

 Znalosť a využívanie kultúrnych ponúk na získanie osobných a sociálnych benefitov a 

 prispievanie ku kultúrnemu životu 

 Znalosť a pochopenie spôsobov života a spoločnosti rôznych kultúr - a účasť na nich 

 Znalosť a pochopenie rôznych kultúrnych, spoločenských, náboženských foriem života a 

 spoločnosti, schopnosť a ochota byť preň prospešná 

 Sociálne chápanie rôznych perspektív 

 Pochopenie individuálne a spoločensky odlišných spôsobov života, osobných perspektív a 

 spoločenských hodnôt 

 Empatia a schopnosť interkultúrnej interakcie 

 Schopnosť vcítiť sa do iných individuálnych a spoločenských spôsobov myslenia a konania, 

 schopnosť a ochota aktívne sa s nimi zaoberať a vysporiadať sa s nimi 

 

 

Cultural & 
Intercultural 

Competences 

Critical & 
Creative 
Thinking 
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Kritické a tvorivé myslenie 

Definície kritického a tvorivého myslenia sú zložité a rôznorodé. 

Bežná definícia kritického myslenia je: proces starostlivého premýšľania o predmete alebo 

myšlienke bez toho, aby na vás ovplyvnil pocity alebo názory. (Cambridge Dictionary) 

Kreatívne myslenie znamená pozerať sa na niečo novým spôsobom, „myslieť mimo krabičky“, 

kreativita v tomto zmysle zahŕňa určité laterálne myslenie alebo schopnosť vnímať vzorce, ktoré 

nie sú zrejmé. 

Obsahuje prvky ako 

 Samoregulačné kompetencie kombinované s tvorivými a komunikačnými aspektmi 

Kritické myslenie je autonómne, sebadisciplinované myslenie, ktoré sa snaží spravodlivo 

uvažovať na najvyššej úrovni kvality. Kritické myslenie znamená neustále sa snažiť žiť 

racionálne, rozumne, empaticky. 

Kritický prístup sa vyhýba zjednodušenému uvažovaniu o zložitých otázkach a snaží sa 

primerane zvažovať práva a potreby ostatných. 

Kritické myslenie uznáva zložitosť vývinu kriticky mysliaceho človeka a zaväzuje sa, že sa 

v tom bude celý život zlepšovať. 

Kritické myslenie je taký spôsob myslenia – o akomkoľvek predmete, obsahu alebo 

probléme – v ktorom kriticky mysliaci človek zlepšuje kvalitu svojho myslenia zručným 

prevzatím štruktúr, ktoré sú vlastné mysleniu, a zavedením intelektuálnych štandardov na ne. 

 Kreativita - myslenie „out of the box“ 

Kreativita znamená byť schopný prísť s niečím novým reaktívnym myslením, je schopnosť 

uvažovať o niečom novým. Kreatívne myslenie znamená pozerať sa na niečo novým 

spôsobom. Je to samotná definícia „myslenia mimo poľa“. Kreativita v tomto zmysle často 

zahŕňa určitý druh „laterálneho myslenia“ alebo schopnosť vnímať vzorce, ktoré nie sú 

zrejmé. 

 Je potrebné kritické a tvorivé myslenie 

Kompetencia k sebapoznaniu, sebaúcte a sebareflexii. 

Schopnosť a ochota komunikovať a spolupracovať v súvislosti s aspektmi kritického a 

tvorivého myslenia. 

Prijatie a uznanie výsledkov a účinkov kreatívneho a kritického myslenia v reálnom konaní, 

z hospodárskeho, ľudského a etického hľadiska. 

Spolupráca a práca v tíme 

Spoločné úsilie o dosiahnutie spoločného cieľa; identifikácia a maximalizácia individuálnych 

silných stránok a zručností; prekonanie akýchkoľvek osobných a profesionálnych konfliktov 

s cieľom účinne dosiahnuť spoločné ciele a plniť úlohy. 
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Obsahuje prvky: 

 Komunikácia 

Efektívna komunikácia umožňuje členom tímu cítiť sa sebavedome a že na ich názoroch 

záleží. Je to skvelý zdroj motivácie a spokojnosti. Ak sú komunikačné zručnosti silné, existuje 

vyššia pravdepodobnosť, že členovia tímu sa otvorene podelia o dobré nápady a najlepšiu 

prax. Tímy, ktoré vytvárajú podporné prostredie prostredníctvom silnej komunikácie – 

verbálnej, neverbálnej, digitálnej atď. – majú  lepšiu pozíciu, aby sa mohli poučiť z najlepších 

postupov skupiny. 

 Manažment konfliktov 

Tímová práca nemusí nevyhnutne znamenať, že každý musí súhlasiť s každou jednou vecou. 

Konflikt vzniká z rozdielov a keď sa jednotlivci stretnú v tímoch, ich rozdielnosť pokiaľ ide o   

moc, hodnoty a postoje prispieva k vzniku konfliktu. 

Aby sa predišlo negatívnym dôsledkom, ktoré môžu vyplynúť z nezhôd, väčšina metód 

riešenia konfliktov zdôrazňuje dôležitosť rýchleho a otvoreného riešenia sporov. Konflikt 

však nemusí byť nevyhnutne deštruktívny. Pri správnom zvládnutí môže byť konflikt aj 

prínosom. 

 Riešenie problémov: 

Uskutočňovanie náročných tímových cvičení replikujúcich pracovné prostredie v skutočnom 

svete. Napríklad spájanie rôznych zručností a kultúr a poskytovanie cenných skúseností, 

ktoré pripravujú študentov a učiacich sa na zamestnanie. Účastníci majú možnosť 

identifikovať a prispieť svojimi vlastnými silami a zručnosťami a získavať  a rozvíjať nové 

schopnosti. 

Sebaregulačné kompetencie 

Samoregulácia je spoločný pojem pre všetky schopnosti, s ktorými ľudia ovládajú svoju 

pozornosť, emócie, impulzy a činy. Môžu to byť vedomé aj nevedomé mentálne procesy. 

Obsahuje prvky: 

 Kompetencia učiť sa 

 Schopnosť a pripravenosť porozumieť a vyhodnotiť informácie o skutočnostiach a 

 kontextoch autonómne a spolu s ostatnými a klasifikovať ich do intelektuálnych štruktúr. 

 Samoregulované učenie sa 

Forma výučby, v ktorej osoba nezávisle určuje jedno alebo viac kontrolných opatrení 

v závislosti od typu motivácie k učeniu – kognitívne, správanie atď. – preberá a monitoruje 

priebeh samotného procesu učenia sa. 

 Celoživotné vzdelávanie 

Patrí sem: gramotnosť a jazyky; matematika, veda a inžinierstvo; digitálna spôsobilosť; 

osobné, sociálne a vzdelávacie schopnosti; občianska spôsobilosť; podnikanie; kultúrne 

povedomie a prejav; stratégie riešenia problémov; sebahodnotenie 

http://www.euroguidance.sk/casopiskp
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 Komunikácia (spolupráca) v tíme 

 Schopnosť a ochota interpersonálnej komunikácie a tímová práca sú predpokladom 

 úspešnej spolupráce, vrátane znalosti foriem komunikácie – verbálnej, neverbálnej, digitálnej 

 ... – správanie a postoj k sú kľúčové faktory pre pracovný svet a spoločnosť. 

 Kritické a kreatívne myslenie 

Kritické a tvorivé myslenie znamená vytvárať a zhodnocovať vedomosti, objasňovať pojmy a 

myšlienky, hľadať možnosti, zvažovať alternatívy a riešiť problémy. Súčasťou tejto 

kompetencie je schopnosť reflektovať, myslieť „out of the box“, schopnosť otvoreného 

interaktívneho diskurzu. 

Zručnosti pre riadenie vzdelávacej a profesijnej dráhy (CMS) 

Škála kompetencií, ktoré jednotlivcom (a skupinám) poskytujú štruktúrované spôsoby 

zhromažďovania, analýzy, syntézy a organizovania informácií o sebe, vzdelávaní a povolaniach, 

ako aj zručností pri prijímaní a vykonávaní rozhodnutí a tranzícií. Zručnosti pre riadenie 

vzdelávacej a profesijnej dráhy sú zručnosti v oblasti života, vzdelávania, odbornej prípravy a 

zamestnania, ktoré ľudia potrebujú na to, aby svoju kariéru mohli rozvíjať a riadiť efektívne. 

CMS pozostávajú zo súboru kompetencií pozostávajúceho z:  

 Schopnosť sebareflexie 

 Premýšľať o svojich vlastných pocitoch a správaní a uvažovať o dôvodoch, ktoré môžu byť 

 za nimi, vyvodzovať osobné závery pre ďalšie činnosti a rozhodnutia 

 Vedomie vlastných zručností, kompetencií a záujmov 

Uvedomovať si a byť schopný skúmať svoje vlastné osobné potenciály, objavovať, rozvíjať a 

využívať osobné silné stránky a zvažovať limity a potreby vo vzťahu k individuálnym plánom 

vzdelávania, povolania a života 

 Schopnosť rozhodovať; spracovanie a oceňovanie údajov a informácií 

Zvažovať predpoklady na prijímanie dobrých rozhodnutí, zhromažďovať a posudzovať 

relevantné údaje a informácie, zvažovať, uvažovať v alternatívach, vylučovať, vedome sa 

rozhodovať 

 Schopnosť definovať osobné ciele a sledovať ich 

Stanovovať si ambiciózne a realistické osobné ciele, nachádzať spôsoby, ako ich dosiahnuť, 

poznať podporné systémy a schopnosť ich používať, schopnosť čeliť prekážkam a tešiť sa 

z pokroku a motivácie 

VI. Závery 

Výsledky týchto dvoch prístupov – regionálneho a európskeho – sú jasným obrazom toho, čo je 

potrebné pri príprave mladých ľudí, ktorí začínajú svoju kariéru v podnikoch ako učni, 

praktikanti alebo ako kvalifikovaní zamestnanci. Tieto výstupy sú preto cennými nástrojmi pre 

profesionálov a odborníkov v oblasti kariérového poradenstva. 
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Kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry musí brať do úvahy osobné predpoklady, želané 

perspektívy, reálne možnosti prístupu k ďalším vzdelávacím a odborným dráham, ako aj 

potrebné a skutočné existujúce zručnosti a kompetencie mladých ľudí na rozhraní medzi 

počiatočným školským vzdelávaním a ďalším odborným vzdelávaním a pracovným životom.  

Stále viac menej záleží na formálnych osvedčeniach alebo školských známkach, ale na skutočne 

existujúcich kompetenciách a zručnostiach tých, ktorí sa uchádzajú napr. o učňovské a pracovné 

miesta. 

Tieto kompetencie sa medzi jednotlivými povolaniami líšia. Je užitočné, aby študenti, uchádzači, 

učitelia, kariéroví poradcovia, ľudia z praxe presne poznali perspektívu zamestnávateľa, aké 

zručnosti sa v akom povolaní vyžadujú, aby bolo možné vopred pripraviť mladých ľudí na  

dráhu, ktorú si želajú. 

Toto je dôležitejšie pre študentov s nízkou kvalifikáciou a študentov s menšou podporou zo 

sociálneho prostredia. Tento prieskum, výsledky európskeho projektu Pass2Work a ich výstupy 

budú prínosom k doplnkovému a kompenzačnému prístupu kariérového poradenstva a rozvoja 

kariéry v období prechodu mladých ľudí na ich ceste od počiatočného školského vzdelávania 

pri ich ďalšom smerovaní v odbornom vzdelávaní a vo svete práce. 

 

Z angličtiny preložil: Štefan Grajcár 
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