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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba inovatívnych materiálov a zdieľanie pedagogických 

skúseností. S učiteľmi sme zdieľali naše skúsenosti, navrhovali nové inovatívne materiály z oblasti 

rozvoja kariérneho portfólia a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: osobná agenda, portfólio, rozvoj podnikavosti. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Clustering. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba materiálov. 

4. Záver. 

Témy: rozvoj podnikavosti, prepojenie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

1. Asociačný clustering- zbierka nápadov. 

2. Diskusia - tvorba hodnotovej škály. 

3. Spoločná tvorba a analýza inovatívnych materiálov – výstup z diskusie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 
 

Na základe práce s odbornou literatúrou sme konštatovali, že v  dnešnej dobe pozorujeme dôraz na 

kariérové vzdelávanie, ktoré je jednou zo základných služieb kariérového poradenstva. V posledných 

rokoch sa táto tematika objavuje v dokumentoch EÚ ako „career management skills“ (CMS) – 

schopnosti pre riadenie svojej kariéry. Príručka pre tvorcov koncepcií“, ktorú sme si analyzovali na 

stretnutí,  poukazuje na to, že koncepcia zlepšenia kariérového poradenstva pre mladých by sa mala 

zamerať na zacielenie náplne kariérového poradenstva od kľúčových rozhodnutí žiakov („príprava k 

voľbe povolania“) ku získavaniu, rozvíjaniu schopností mladých ľudí riadiť svoju kariéru. 

Napriek existencii rozličných teórií a rozvíjajúcich prístupov, najčastejším rámcom pre realizáciu 

kariérového vzdelávania ostáva stále ešte pôvodný model DOTS, ktorý publikovali Bill Law a 

Antony G. Watts. Na našom stretnutí sme sa zamerali práve na tento model a jeho implementáciu pri 

tvorbe kariérneho portfólia. 

Model DOTS je odvodený z dynamického vzťahu self/ JA – príležitosti – rozhodovanie sa–prechody, 

a pracuje s týmito 4 zložkami, ktoré v tomto koncepte vytvárajú základ pre kariérové vzdelávanie:  

- Decision-making – rozhodovanie sa (schopnosť rozhodovať sa): schopnosť zvažovať osobné 

faktory pri tvorbe spoľahlivých/dobrých plánov;  

- Opportunity awareness – uvedomovanie si možností, príležitostí (poznať aké zamestnania existujú a 

aké sú ich požiadavky): vedomosti o možnostiach a schopnosť ich (pre)skúmať; 

- Transition learning – zvládanie tranzitných období (zahŕňa schopnosť hľadania práce  

a prezentovať seba): pochopiť ako hľadať a získať zamestnanie; 

- Self awareness – uvedomovanie si seba (v termínoch záujmy, schopnosti, hodnoty, atď.):  

schopnosť identifikovať a popísať svoju motiváciu, schopnosti a svoju osobnosť z aspektu ich  

vplyvu na kariérové plány. 

Pôvodná DOTS analýza uvádza tento štvor-prvkový rámec pre usporiadanie cieľov:  

Rozhodnutie („D“) môže byť urobené „bezpečne“, ak sú ľudia schopní spojiť príležitosť („O“) so 

svojim self/JA („S“), a keď dokážu samých seba dobre prezentovať aj vo výslednom prechode („T“). 

To určuje rozsah vedomostí a znalostí, ktoré osoba potrebuje k riadeniu svojej kariéry.  
 

Predstavili sme si tiež 4  základné otázky:  

- S (Self awareness): „Kto som?“ (poznanie seba) - cieľom je nadobudnúť schopnosť identifikovať a 

popísať svoje záujmy, schopnosti, hodnoty, atď., keďže ovplyvňujú kariérové plány;  

- O (Opportunity awareness): „Kde som?“ (poznanie sveta práce) – cieľom je poznať zamestnania, 

vedieť, aké sú pracovné príležitosti, byť schopný ich vyhľadávať a poznať, aké sú podmienky prijatia;  

- D (Decision learning): „Čo budem robiť?“ (prijímanie rozhodnutí) ) – cieľom je byť pripravený pre 

rozhodnutie sa/stanoviť si ciele a uskutočniť ich, resp. schopnosť robiť rozhodnutia a nadobudnutie 

schopnosti zvažovať osobné faktory pri tvorbe spoľahlivých/dobrých kariérnych plánov;  

- T (Transition learning): „Ako to budem zvládať?“ – cieľom je byť pripravený na ďalší 

prechod/nájsť si zamestnanie, resp. pochopiť ako hľadať a získať zamestnanie a získať 



(seba)prezentačné spôsobilosti.  
 

Žiak potrebuje teda podľa  modelu vytvoriť vzťah - porozumenie sebe samému a dostupné 

príležitosti, možnosti zamestnať sa (alebo sa ďalej vzdelávať, začať podnikať, ap.) ešte pred 

dosiahnutím rozhodnutia o svojej kariére a jeho uskutočňovaním. Pritom za dobré rozhodnutie je 

považované zodpovedné, resp. spoľahlivé rozhodnutie – rozhodnutie vedúce k úspechu. Aby mohol 

byť tento prístup efektívny, musia byť tieto štyri zložky formulované dynamicky, veď dnes už každý 

človek prechádza počas svojho života mnohými iteráciami tohto cyklického postupu, progresívne 

revidujúc tak svoje životné plány.  
 

Ak sa tieto štyri kroky kariérového vzdelávania podľa modelu DOTS/SODT realizovali efektívne, tak 

kariérové vzdelávanie vedie k nasledovným základným kariérovým kompetenciám učiaceho sa:  

S – pozná svoje silné aj slabé stránky a oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať; 

 O – pozná (a chápe) požiadavky potenciálnych zamestnávateľov a hodnotu, ktorú pripisujú  

pracovným a iným mimoškolským skúsenostiam; 

 D – pozná kľúčové zložky efektívneho kariérového rozhodovania; 

T – vie určiť špecifické výzvy a prekážky (potrebu svojho ďalšieho rozvoja), aby si zabezpečil  

úspech v rámci príležitostí. 

Odporúčame tento model implementovať medzi  aplikované pedagogické prístupy vo vybraných 

témach jednotlivých predmetov. 

Členky pg klubu sa v rámci rozvoja tvorivosti a podnikavosti venovali aj zintenzívneniu náborových 

a propagačných aktivít školy v kontexte so zmenami v prijímacom konaní pre šk. rok 2022/23. 

Podrobné informácie budú na šk. webe v sekcii Uchádzači – Prijímacie konanie. Vďaka dobrej 

skúsenosti bude ďalšou informačnou aktivitou o škole opakovanie Dňa otvorených dverí II 

naplánované na 2.2.2022 v podvečerných hodinách. V rámci zverejnenej výzvy EEA grants 

a pripravovaného kontaktného seminára bola spracovaná a odoslaná dokumentácia vrátane PP 

prezentácie školy v AJ. S cieľom skvalitniť marketingovú propagáciu odborov školy členky pg klubu 

zdôraznili potrebu lepšie a pravidelne propagovať aktivity na vyučovacích hodinách a navrhli systém 

posúvania informácií a fotomateriálu/videí cez model „učiteľ – predseda PK – zástupca RŠ pre 

projektovú činnosť a marketing – správcovia šk. webu a sociálnych sietí“. V záujme zjednotiť 

a dohodnúť pravidlá sa 12.01.2022 uskutoční pracovné stretnutie predsedov PK a vedenia školy. 

 


