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Žijeme v době velkých změn. Mění se ekonomika, mění se obsah povolání, mění 
se školství. Některá povolání úplně zanikají, jiná se nově objevují. Stejně tak 
učení a studijní obory – mnohé byly zrušeny, řada nových vznikla. Tento proces 
změn probíhá neustále a mnohdy je velmi obtížné se správně orientovat.  
 

Pro potřebné informace se v první řadě obrátíte asi na své rodiče, ale také na 

příbuzné, kamarády a známé, hlavně na ty, kteří vykonávají povolání, o něž se 

zajímáte. Dále byste se měli obrátit na místa, která jsou určená speciálně pro 

podávání těchto informací a jsou spojená s možností kvalifikovaného 

poradenství. 

Schéma zdroje informací 

 

Nejprve zřejmě požádáte o informace či radu svého třídního učitele  

a výchovného poradce (školního poradce, školního psychologa) na vaší škole.  

Je výborné, pokud výchovný poradce organizuje hromadné návštěvy úřadu 

práce, kde mají potřebných informací vesměs nejvíc. Na druhé straně 

psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách mohou pomocí 

speciálních psychodiagnostických metod prohloubit sebepoznání, zvláště  

u žáků, kteří mají o sobě pochybnosti. Hlavním místem profesních informací je 

pak úřad práce. 
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