
 - 1 - 

 

 

 

 

 

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI  
– základy výběru povolání 

 
 
 

Rysy a zájmy o budoucí povolání 
 
 
 

Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni – základy výběru povolání  

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443,  

                                      Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století 

Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská 8, 750 02, Přerov I. – Město 

Číslo šablony: VY_32_INOVACE_527 

Autor: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

Datum (období) tvorby: duben 2012 

Ročník: osmý a devátý 

Vzdělávací oblast: základy pro výběr budoucího povolání 

Anotace: základní zájmy a rysy pro budoucí povolání 

 
 

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 



 - 2 - 

Nabídka středního školství je velmi rozmanitá a správně se z ní vybrat není 

snadné. Je to však volba, která zpravidla výrazně ovlivní celý život. 
 
Měla by proto být provedena s velkým rozmyslem a zodpovědností. Měla by 
respektovat zájmy, osobní vlastnosti, schopnosti, zdravotní a tělesnou 
způsobilost, tedy to, čemu dohromady budeme říkat charakteristické rysy 
osobnosti.  
Je třeba si uvědomit, že při volbě střední školy už každý do určité míry volí své 
budoucí povolání nebo lépe řečeno omezuje množství povolání, z nichž  
se bude moci vybírat po ukončení svého školního vzdělání.  
 
Je to asi jako na nádraží: Jakmile vstoupíte do určitého vlaku, můžete sice 
během jízdy předstoupit a rozhodovat tak o své další trase, ale základní směr 
vaší jízdy už je dán. Čím víc jej budete chtít změnit, tím víc úsilí vás to bude 
stát.  
 

 
 
Každý by se proto před tím, než podá přihlášku na střední školu, měl zamyslet 
nad tím, jaký druh práce by ve svém budoucím povolání nejspíš chtěl dělat, co 
by naopak určitě dělat nechtěl, pro jakou práci má dobré předpoklady, pro 
jakou naopak nikoliv.  
 
CHARAKTERISTICKÉ RYSY OSOBNOSTI  
Neexistují lidé, kteří by se hodili pro všechna povolání, stejně tak jako neexistují 
lidé, kteří by se nehodili pro žádné povolání. V každém povolání lze dosáhnout 
úspěchu a každý člověk má předpoklady, aby se uplatnil alespoň v některém 
povolání. Musí jej ale správně zvolit a to dokáže tím lépe, čím lépe dokáže 
ohodnotit sám sebe, své možnosti, šance i hranice.  
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Charakteristické rysy osobnosti tvoří především zájmy, schopnosti, osobní 
vlastnosti, tělesná a zdravotní charakteristika. Těmito čtyřmi skupinami 
charakteristických rysů osobnosti se nyní budeme zabývat.  
 
ZÁJMY  
Někdo rád montuje, spravuje, seřizuje. Druhému dělá potěšení jednat s lidmi. 
Třetí se zase vyžívá v práci u počítače. Další má rád zvířata. Jiným se líbí něco 
vytvářet, vyrábět, opracovávat. Takováto záliba pro určitou činnost se označuje 
také jako zájem. Odpovídá-li povolání zájmům člověka, rád je vykonává, je 
ochotnější více se pro ně učit. Šance, že bude spokojený v zaměstnání, je potom 
mnohem větší.  
 
SCHOPNOSTI  
Má-li někdo stále dobrou známku z matematiky, pak lze říci, že má dobré 
matematické myšlení. Když si někdo při opravě svého kola počíná lépe než druzí 
a je dříve hotov, vyznačuje se možná lepší zručností a smyslem pro techniku. 
Schopnosti nelze přímo měřit, lze je ale posuzovat podle toho, jak se kdo 
dokáže vyrovnávat s určitými činnostmi a úkoly. Dalšími schopnostmi jsou 
rychlost reakce, soustředěnost, kombinační schopnosti, prostorová 
představivost, nápaditost, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, 
autorita, schopnost Různé osobnosti – různé předpoklady pro uplatnění  
ve světě práce rychle a výstižně formulovat psané texty nebo mluvené slovo, 
schopnost přesvědčit druhé, schopnost improvizovat, schopnost učit se cizí 
jazyky apod.  
 
OSOBNÍ VLASTNOSTI  
Je-li někdo zvlášť ctižádostivý, pak se nejedná ani o schopnost, ani o zájem, ale 
o zvláštní osobní vlastnost. Dalšími osobními vlastnostmi jsou např. trpělivost, 
pečlivost, obětavost, vytrvalost, smysl pro pořádek, čistota nebo důslednost.  
 
TĚLESNÁ A ZDRAVOTNÍ CHARAKTERISTIKA  

Jedná se o nesmírně velké množství znaků charakterizujících tělesný a zdravotní 

stav člověka. Patří sem fyzická síla, fyzická vytrvalost, zrak, sluch, pohyblivost, 

tělesná hmotnost apod. A dále sem patří všechny případné zdravotní poruchy. 

Může se jednat o alergie, vady páteře, závratě – záchvatovitá onemocnění  

a o mnoho dalších druhů onemocnění, která mají celoživotní charakter a jsou 

překážkou při vykonávání některých činností. 
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