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POJEM PROFESIJNÉHO ZAMERANIA 
A JEHO ČINITELE

THE TERM OF PROFESIONAL TREND 
AND ITS FACTORS

Jana Kapová

Abstrakt: Článok poskytuje prehľad ponímania pojmu profesijného zamerania 
v slovenskej a svetovej odbornej literatúre. Autorka článku sa pokúša o redefi-
novanie tohto pojmu a jeho činiteľov. K činiteľom profesijného zamerania patria 
záujmy, hodnoty, motívy, schopnosti a osobnostné vlastnosti. V príspevku sú po-
stupne rozoberané jednotlivé činitele, ich vzťah navzájom a vzťah k voľbe povo-
lania podľa výsledkov slovenských a svetových výskumov zaoberajúcich sa touto 
problematikou. Záver článku je venovaný návrhu konštalácie činiteľov profesijné-
ho zamerania a ich úlohe v ňom.

Kľúčové slová: profesijné zameranie, záujmy, hodnoty, schopnosti, motívy, osob-
nostné vlastnosti.

Abstract: The paper provides overview of term of profesional trend in slovak 
and world scientific literature. The writer of paper tried to redefine the term of 
profesional trend and the factors of profesional trend. This factors are: interests, 
values, motives, skills and personal traits. There are discussed individual factors, 
interactions of factors and their interactions with career choice in the article. The 
end of paper deals with presentation of configuration and contribution of factors 
of profesional trend.
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Povolanie človeka je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje celý jeho 
život. Vo vhodne zvolenom povolaní sa môže človek sebarealizovať, usku-
točňovať svoje hodnoty a zažívať úspech. Povolanie, ktoré nie je vhodne 
zvolené, sa stáva pre človeka stresujúcim a negatívne vplýva na kvalitu jeho 
života. Voľba povolania je teda závažným procesom a patrí k najdôležitej-
ším rozhodnutiam jedinca. Presne a vyčerpávajúco postihnúť problemati-
ku voľby povolania nie je jednoduché. Existuje veľa teórií zaoberajúcimi sa 
voľbou povolania. Každá z teórií voľbu poníma z odlišných hľadísk a zdô-
razňuje rôzne premenné voľby povolania. Podľa Parsonsa (Koščo, 1986) 
majú byť pri voľbe povolania v zhode požiadavky povolania a osobnostné 
vlastnosti ako črty, schopnosti a záujmy. Ginzberg (1952), okrem želaní 
v rannom školskom veku, záujmov a schopností v puberte, zdôrazňuje aj 
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faktor hodnôt pri voľbe povolania. Vyzdvihuje význam ich integrácie, nie 
ich izolovaný vplyv, a to najmä v druhej fáze voľby povolania. Psychody-
namické teórie zdôrazňujú prvotný vplyv nevedomých tendencií a základ-
ných potrieb, ktoré druhotne determinujú prevládajúce schopnosti a záuj-
my jednotlivca (Koščo, 1986). Podľa Hollanda (1985) jeho typy osobnosti 
umožňujú predpovedať profesijné správanie, voľbu povolania a spokojnosť 
s povolaním. Hollandove typy osobnosti, respektíve profesijného zamera-
nia, určujú len záujmy a schopnosti.

Pojem profesijné zameranie nie je používaný v literatúre jednotne. 
Koščo (1986) používa pojem profesijného zamerania vo viacerých, aj keď 
príbuzných významoch: a) ako zameranie - orientáciu na určité viac-me-
nej príbuzné skupiny zamestnaní, profesijných činností, b) ako Hollando-
ve typy osobnosti, ktoré charakterizujú odlišný životný štýl jedinca a jeho 
orientáciu na typ správania a ktoré ovplyvňujú rozhodovanie a determinujú 
smer voľby, c) ako súbor profesijných záujmov a plánov, ktoré ovplyvňujú 
priebeh kariéry chápanej v špecifickej podobe ako pôsobenie v povolaní na 
rôznych pozíciách. Z uvedeného vyplýva, že profesijné zameranie ovplyv-
ňuje nielen voľbu povolania a škôl, ale aj úspešnosť, vývin danej profesie 
a spokojnosť s profesiou. Neadaptovanosť na učebnú profesiu nastáva, keď 
sa jedincovi nesplnilo pôvodné profesijné zameranie a želanie.

Utváranie profesijného zamerania je dlhodobý proces. Nesúlad medzi 
voľbou štúdia a profesijným zameraním býva vážnou prekážkou v utvá-
raní priebehu ďalšej kariéry (Koščo, 1986). Na základe vyššie uvedeného 
môžeme profesijné zameranie definovať ako súbor činiteľov prevažne dis-
pozičného charakteru, ktoré ovplyvňujú orientáciu osoby na určitú oblasť 
profesií a ktoré majú vplyv na voľbu profesie a následnej kariéry, ako aj 
na výkon, úspešnosť a spokojnosť vo zvolenom povolaní (Kapová, 2006). 
K činiteľom, ktoré tvoria profesijné zameranie osoby možno na základe 
súčasných poznatkov a teórií voľby povolania priradiť: záujmy (Holland, 
1985, Chartrand, Borgen, Betz a Donnay, 2002 ), hodnoty (Sagiv, 2002, 
Ferjenčík a Tatranová, 2001), motívy (McClelland, Koestner a Weinberger, 
1989), schopnosti, resp. hodnotenie vlastných schopností alebo dôvera vo 
vlastné schopnosti (Campbell, 2002, Zytowski a Luzzo, 2002, Chartrand 
a kol., 2002) a osobnostné vlastnosti (Ferjenčík a Tatranová, 2001). Tento 
súbor činiteľov nie je statický, vyvíja sa, a preto sú jeho prejavy v závislosti 
od veku rozličné. Empirické skúmanie a overovanie vzájomných vzťahov 
činiteľov profesijného zamerania, ako aj overovanie ich vzťahu k voľbe po-
volania, úzko súvisí s diagnostickými metódami a spôsobmi ich merania.
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ZÁUJMY

Ginzberg (1952) nepoužíva pojem profesijného zamerania, tvrdí však, 
že voľba povolania nie je jednorázový akt, ale je sledom a sériou kompro-
misov medzi želaniami, záujmami, hodnotami, schopnosťami a možnos-
ťami jednotlivca. Voľba povolania prechádza viacerými fázami: obdobie 
voľby vo fantázii, obdobie pokusnej problémovej voľby, obdobie realis-
tickej voľby. V druhom období pokusnej problémovej voľby (v rozpätí 11. 
– 16. roku života) dochádza k vytváraniu zamerania na určitý smer, ktorý 
dominantne určujú záujmy. V ďalších fázach tohto obdobia postupne pri-
búda kritérium schopností. Ešte neskôr sa v profesijnom zameraní začínajú 
presadzovať hodnoty a hodnotenie. 

 Ľudia majú tendenciu vyberať si povolanie, ktoré najviac zodpove-
dá ich záujmom. Podľa Vendela a Lepeňovej (1987, str. 170) „spokojnosť 
s prácou je asi trikrát vyššia u tých, ktorí si vyberajú povolanie v súlade 
so svojimi záujmami, než u tých, ktorých záujmy o povolanie sú v rozpore 
s vlastnou voľbou“. Bedrnová a Nový (1994) charakterizujú záujem ako tr-
valejšie zameranie človeka na určitú oblasť predmetov a javov skutočnosti. 
Určuje kvalitu a hĺbku prístupu človeka k jednotlivým druhom činnosti. 
Bergman a Eder (1992) definujú záujem ako relatívne stabilné kognitívne, 
emocionálne a hodnotovo v osobnosti zakotvené tendencie konania, ktoré 
sa navzájom líšia na základe druhu, smeru, generalizovanosti a intenzity. 
Kognitívny aspekt vyjadruje skutočnosť, že záujem predpokladá pozna-
nie a poznávanie objektu záujmu. Emocionálny aspekt súvisí s príjemnými 
doprovodnými emóciami, ak je osoba v kontakte s objektom záujmu. Hod-
notový aspekt reprezentuje fakt, že objekt alebo činnosť sú osobou pova-
žované a prežívané ako subjektívne významné, čo umožňuje, že zaobera-
nie sa predmetom záujmu môže prebiehať bez vonkajšieho podnecovania. 
Bergman a Eder (1992) predpokladajú teda intrizívny charakter záujmov. 
Na základe Hollandovho modelu typov osobností a im odpovedajúcich 
typov profesijných prostredí vytvorili model šiestich druhov profesijných 
záujmov. Ide o tieto druhy záujmov: praktické (Realistic), intelektuálne 
(Investigative), umelecké (Artistic), sociálne (Social), podnikateľské (En-
terprising) a konvenčné (Convention). Tieto druhy záujmov sú usporiadané 
do hexagonálu s vrcholmi RIASEC (obr. 1), v ktorom susediace záujmy 
spolu významne korelujú. 

Tracey a Rounds (1995) porovnali Hollandov hexagonál (RIASEC) 
a nimi navrhnutý oktant. Potvrdili kruhové usporiadanie záujmov, avšak 
podľa nich neexistuje žiadny empirický dôkaz, že najvhodnejší je hexa-
gonál, teda šesť druhov záujmov, ako je to u Hollandovho modelu. Tracey 
a Rounds (1995) sa opierali o Prestigera, ktorý tvrdí, že základom Hol-
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Obr. 1: Hexagonálny model druhov záujmov 
(Bergmann a Eder, 1992)

Obr. 2: Koncentrický model profesijných záujmov 
(Tracey a Rounds, 1995)

�
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landovho hexagonálu sú dve dimenzie záujmov: 1. ľudia – veci (People 
– Things), 2. idey – údaje (Ideas – Data). Dimenzia ľudia – veci veľmi jasne 
diferencuje Hollandove R a S typy, avšak dimenzia idey - údaje menej vý-
stižne diferencuje A a I typy od E a C typov. Z uvedeného dôvodu Tracey 
a Rounds (1995) označujú Hollandov model 6 typov za nevhodný. Tvrdia, 
že nimi navrhnutých 8 typov sa dá jednoduchšie vyjadriť v kombinácii 
spomínaných dvoch dimenzií. Výsledkom ich výskumu je model profesi-
onálnych záujmov (obr. 2), ktorý umožňuje zohľadňovať 4 až 32 rôznych 
skupín záujmov podľa stupňa diferenciácie profesijných oblastí.

HODNOTY 

Ľudia majú tendenciu voliť si povolania, o ktorých predpokladajú, že 
im umožnia realizovať hodnoty, ktoré vyznávajú (Danko, 1988). Vzťahom 
hodnôt a profesijným smerovaním sa zaoberal Grác (1979), ktorý zistil, že 
hodnotová orientácia mládeže hrá v procese jej ďalšieho profesijného sme-
rovania dôležitú úlohu. Ferjenčík a Tatranová (2001) zistili rozdiely v prefe-
rencii pracovných hodnôt altruizmu, sociálnej prestíže, pracovnej pohody 
a tvorivosti medzi odlišnými študijnými smermi. Schwartz (1992) vytvoril 
konceptuálnu definíciu hodnôt, ktorá zahŕňa päť znakov hodnôt, ktoré sa 
najčastejšie vyskytujú v literatúre: 1. sú koncepty toho, v čo človek verí, 
2. týkajú sa želaných konečných stavov alebo správania, 3. sú transsituač-
né, 4. usmerňujú selekciu a evalváciu správania a udalostí, 5. sú usporia-
dané podľa relatívnej dôležitosti. K týmto znakom pridáva ich motivačný 
aspekt. Podľa Schwartza (2003) sú hodnoty vedúcimi princípmi ľudského 
života. Všetky dovtedajšie teórie hodnotových systémov by sa dali označiť 
za hierarchické, no s prácou Schwartza (1992) je spojené kruhové poníma-
nie hodnôt. Rozlišuje desať základných hodnotových typov alebo hodno-
tových orientácií zoradených do kruhového modelu (obr. 3), kde susedné 
hodnotové typy navzájom úzko súvisia a protiľahlé sa vylučujú. 

Každý z hodnotových typov je reprezentovaný viacerými hodnotami. 
Ide o tieto hodnotové typy: 1. moc, 2. úspech, 3. hedonizmus, 4. stimulácia, 
5. samostatnosť, 6. univerzálne hodnoty, 7. tolerantnosť, 8. dodržiavanie 
tradícií, 9. konformnosť, 10. bezpečnosť (Schwartz, 1992). 

Schwartzov hodnotový model bol podrobený mnohým výskumom, 
kde bola potvrdená jeho transkulturálna univerzálnosť (Schwartz a Sa-
giv, 1995). Menej jednotné výsledky preukázali výskumy zaoberajúce sa 
rozdielmi medzi mužmi a ženami. Súhrn takýchto výskumov poskytli Ly-
ons, Buxbury a Higgins (2005). Roccas, Sagiv, Schwartz a Knafo (2002) 
skúmali vzťahy medzi piatimi osobnostnými vlastnosťami a Swartzovými 
hodnotovými typmi. Sagiv (2002) sa vo svojej práci zaoberá vzťahmi me-
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dzi profesijnými záujmami a základnými hodnotami. Sagiv (2002) zistil 
stabilný vzorec korelácií medzi hodnotovými typmi a záujmami. Pri po-
rovnaní klientov profesijného poradenstva so správnym kariérnym rozhod-
nutím a nesprávnym rozhodnutím Sagiv (2002) zistil, že vzorce vzťahov 
medzi záujmami a hodnotovými typmi sú silnejšie v prvej skupine klien-
tov. Pravdepodobnosť dosiahnutia kvalitného rozhodnutia človeka v profe-
sijnom rozhodovaní je väčšia, ak jeho záujmy a hodnoty sú kompatibilné.

MOTÍVY 

Motív je psychologický dôvod alebo psychologická príčina správania. 
Murray (1938, podľa Džuku, 2003) rozlišoval tzv. primárne potreby (vis-
cerogénne) a tzv. sekundárne (psychogénne) potreby. Primárne potreby sú 
vrodené, sekundárne potreby boli nadobudnuté v priebehu individuálneho 
vývinu prostredníctvom učenia a skúsenosti. Murrayom definovaný pojem 
psychogénnej potreby možno považovať za predchodcu implicitného mo-
tívu McClellanda. McClelland, Koestner a Weinberger, (1989) rozlišujú 
medzi implicitným a explicitným motivačným systémom. Implicitné motí-

Obr. 3: Teoreticky model vzťahov 10 hodnotových typov 
(Schwartz, 1992)

�
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vy sú podľa McClellanda, Koestnera a Weinbergera (1989) neuvedomova-
né motívy, ktoré boli nadobudnuté v predrečovom štádiu vývinu dieťaťa. 
K implicitným motívom patrí: motív výkonu, motív moci a motív afiliácie. 
McClelland, Koestner a Weinberger (1989), ale aj iní autori (King, 1995, 
Schmalt a Sokolowski, 2000), zistili, že merania motívov projektívnymi 
metódami (napr. TAT) nekorelujú s meraniami tých istých motívov po-
mocou sebahodnotiacich škál a dotazníkov a dospeli vo svojich prácach 
k záveru, že motívy zisťované pomocou projektívnych metód patria k od-
lišnému – implicitnému motivačnému systému. Tento model potvrdzuje 
opodstatnenosť využitia projektívnych metód v profesijnom poradenstve. 

SCHOPNOSTI 

Schopnosti tvoria výkonovú stránku osobnosti. Sú podmienkou úspeš-
ného vykonávania jednej alebo viacerých činností. Delíme ich na: všeobec-
né schopnosti – intelektové, a špeciálne – prejavujú sa v dosahovaní vy-
nikajúcich výsledkov v špecializovaných činnostiach. (Boroš, Ondrišková 
a Živčicová, 1999). Špecifické schopnosti veľmi výrazne orientujú jedin-
cov k vyhľadávaniu určitých oblastí práce. Človek však môže disponovať 
určitými špecifickými schopnosťami, avšak nemusí týmto svojim schop-
nostiam dôverovať. Okrem objektívnych schopností rozlišujeme i sebahod-
notené schopnosti a dôveru vo vlastné schopnosti, takzvanú self-efficacy. 

Bandura (1977) predpokladá, že úroveň a sila self-efficacy do veľkej 
miery ovplyvňuje správanie a zmeny v správaní. Self-efficacy je presved-
čenie, že môžeme úspešne realizovať isté správanie, ktoré sa vyžaduje na 
dosiahnutie istého cieľa. Betz (1992) definoval self-efficacy ako vzorec per-
cepcií našich schopností uskutočňovať aktivity a vykonávať úlohy spoje-
né s povolaním a kariérou. Táto percepcia self-efficacy ovplyvňuje výkon, 
vzdelanie, profesijné rozhodnutia aj adaptačné procesy v povolaní a kariére 
(Chartrand a kol., 2002). Na základe toho sa dá predpokladať, že self-effica-
cy, chápaná ako dôvera vo vlastné profesijné schopnosti, s najväčšou pravde-
podobnosťou zohráva úlohu pri voľbe povolania a kariérnych cieľov (Char-
trand a kol., 2002). Lent, Brown a Hacket (1994) zistili, že záujmy aj dôvera 
vo vlastné profesijné schopnosti korelujú s výberom profesijnej orientácie 
a kariéry. Keďže existuje veľa dôkazov, že profesijné záujmy a dôvera vo 
vlastné profesijné schopnosti výrazne ovplyvňujú profesijný výber, je priam 
žiaduce použiť tieto konštrukty v profesijnom poradenstve.

Schopnosti v oblasti profesijnej orientácie sa v súčasnosti zisťujú pomo-
cou objektívnych testov schopností. Prevláda kritický prístup k používaniu 
testov objektívnych schopností v profesijnom poradenstve. Testy na mera-
nie umeleckých schopností sa v praxi nevyužívajú. Svoboda, Krejčírová 
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a Vágnerová (2001) k testom slúžiacim na hodnotenie motorických schop-
ností a zručností uvádzajú, že funkcie, ktoré uvedené testy merajú, sú príliš 
jednoduché a ich validita v porovnaní s väčšinou profesijných kritérií nie je 
príliš vysoká. Je teda otázne, do akej miery je vhodné na základe mera-
nia objektívnych schopností odporúčať klientovi určitý odbor alebo širšie 
profesijné zameranie. Zytowski a Luzzo (2002) urobili prieskum o tom, ako 
pracujú poradcovia s testami objektívnych schopností. Dospeli k zaujíma-
vému výsledku. Viac ako polovica z nich vôbec nepoužíva testy schopností 
a zručností z nasledujúcich dôvodov: časová a personálna náročnosť spojená 
s administráciou takého typu testov, malé množstvo premenných meraných 
jedným testom a nedostatok prediktívnej validity, pokiaľ ide o úspech v bu-
dúcej profesii. Vhodnejším spôsobom merania a zisťovania schopností je 
sebahodnotenie schopností a zručností. Podľa Gottfredsona (2002) sú seba-
hodnotené schopnosti stabilnejšie v čase ako objektívne merané schopnosti.

OSOBNOSTNÉ VLASTNOSTI 

Pre úspešný výkon v určitých profesiách sú dôležité určité osobnostné 
vlastnosti. Osobnostné vlastnosti sú relatívne trvalé osobnostné dispozície, 
ktoré zabezpečujú istú konzistenciu v správaní jednotlivcov v rôznych situ-
áciách. Snaha o vymedzenie stabilných osobnostných charakteristík viedla 
k vzniku mnohých štrukturálnych modelov osobnosti. Existujú dve veľké 
skupiny prístupov pre odvodenie štrukturálnych modelov osobnosti: 1. te-
oretické prístupy, ktoré sú postavené na teoretických základoch (napríklad 
Jungova klasická typológia), 2. empirické prístupy, ku ktorým zaraďuje-
me štatistickú analýzu (predstaviteľmi sú napr. Cattell, Eysenck, Guilford) 
a lexikálny prístup (Galton, Klages) (Výrost a Slaměník, 1997).

K teoretickým štrukturálnym modelom osobnosti patrí Myers-Brigg-
sovej model, ktorý sa používa pre výber povolania najmä v personalistike 
a pracovnej psychológii. Autorka (Healy, 2000) bola inšpirovaná Jungom. 
Vytvorili 16 typov osobnosti kombináciou štyroch dimenzií. Tri z nich pre-
berajú od Junga a štvrtú dodali autorky. Ide o tieto dimenzie osobnosti: 
extraverzia (E) – introverzia (I), zmysly (S) – intuícia (N), myslenie (T) 
– cítenie (F), vnímanie (P) – usudzovanie (J). Každý človek má sklon pre-
ferovať jeden alebo druhý pól na každej z dimenzií, výsledkom je jeden zo 
16-tich typov osobnosti. Každý typ sa lepšie uplatní v inom druhu povola-
nia. Týmto modelom sa bližšie zaoberal Ruisel (2000) a Čakrt (2000). 

Začiatok empirických prístupov k identifikovaniu stabilných osobnost-
ných charakteristík sa spája s menami Allporta a Odberta (1938, podľa Vý-
rosta a Slaměníka, 1997). Títo autori vytvorili zoznam 18 000 anglických 
slov na označenie osobnosti. Na základe neho Cattel (1947, podľa Výrosta 
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a Slaměníka, 1997) pomocou faktorovej analýzy získal 16 faktorov. Sna-
ha o redukciu veľkého počtu faktorov viedla k získaniu faktorov druhé-
ho radu. Cattel dospel k ôsmim faktorom druhého radu. Eysenck dospel 
k trom faktorom (neuroticizmus, extraverzia – introverzia, psychoticiz-
mus). Najviac akceptovaným empirickým modelom osobnostných vlast-
ností je päťfaktorový model osobnosti, tzv. „Big Five model“, ktorý pôvod-
ne vytvoril Norman (1963, podľa Výrosta, Slaměníka, 1997) a osobnostné 
faktory nazval: surgencia, emocionálna stabilita, prívetivosť, svedomitosť, 
kultúra. K piatim extrahovaným faktorom dospeli viacerí autori. McCrae 
a Costa (1987, podľa Hřebíčkovej, 1997) dospeli k extraverzii, neuroticiz-
mu, prívetivosti, svedomitosti a otvorenosti voči skúsenosti..

Päťfaktorový model osobnosti bol overovaný viacerými výskumami. 
Mnohí autori skúmali najmä rodové rozdiely v piatich dominantných vlast-
nostiach osobnosti. Ich výsledky sa rôznia. Niektoré výskumy nepreukázali 
žiadne rozdiely v osobnostných vlastnostiach medzi chlapcami a dievčata-
mi (Kuruc, 2004, Koubeková, 2004). Blatný (2001) naopak zistil významné 
rozdiely medzi chlapcami a dievčatami takmer vo všetkých osobnostných 
vlastnostiach. Larson, Rottinghaus a Borgen (Chartranda a kol., 2002) 
metaanalýzou skúmali vzťahy medzi piatimi osobnostnými vlastnosťa-
mi a šiestimi profesijnými záujmami. Zistili, že záujmy merané pomocou 
Strongovho dotazníka (SII) korelujú s osobnostnými vlastnosťami slabšie 
ako záujmy merané Hollandovým Self-Direct Search (SDS), ktorý meria aj 
dôveru vo vlastné kompetencie v jednotlivých oblastiach. Ferjenčík a Tat-
ranová (2001) sa zaoberali vzťahmi medzi smermi vysokoškolského štúdia 
a osobnostnými vlastnosťami zisťovanými dotazníkom HSPQ. 

Najdôležitejším činiteľom profesijného zamerania, ktorý v najväčšej 
miere ovplyvňuje výber povolania, je záujem. Záujem má v sebe motivačný 
aspekt. Na rozdiel od hodnoty je záujem spojený len s pozitívnym emoč-
ným prežívaním. Na základe toho môžeme usudzovať, že záujem by mal 
mať rozhodujúcu úlohu v modeli profesijného zamerania vo vzťahu k voľ-
be povolania. Tento predpoklad potvrdzujú aj výsledky výskumov a názo-
ry viacerých autorov, podľa ktorých je záujem v silnom vzťahu s voľbou 
povolania alebo s pracovnou spokojnosťou (Chartrand a kol., 2002, Betz, 
Harmon a Borgen, 1996, Lent, Brown a Hackett, 1994). Lent, Brown a Hac-
kett (1994) však zistili vysokú koreláciu (od .40 po .60) nielen medzi záuj-
mom a voľbou povolania, ale rovnako vysokú koreláciu aj medzi dôverou 
v schopnosti a voľbou povolania. Dôvera v schopnosti by sa v modeli profe-
sijného zamerania mala podieľať na voľbe povolania rovnako silno ako zá-
ujmy. Menšou mierou by sa v modeli na voľbe profesijného zamerania mali 
podieľať ostatné jeho činitele: hodnoty, osobnostné vlastnosti a motívy. 
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Mnoho výskumov potvrdzuje vzťahy medzi jednotlivými činiteľmi 
profesijného zamerania a povolaním i medzi niektorými činiteľmi navzá-
jom. Sagiv (2002) sa venoval vzťahom medzi záujmami a hodnotami a zis-
til, že vzorec ich vzťahov je silnejší u ľudí so správnou voľbou povolania, 
ako u ľudí s nesprávnou voľbou povolania. Zytowski a Luzzo (2002), po-
dobne ako Campbell (2002), sa vo svojej práci zaoberali vzťahmi záujmov 
a sebahodnotených schopností a zistili, že ide o navzájom korelujúce pre-
menné, ktoré významne vplývajú na výber budúceho povolania. Vzťahy 
medzi profesijnými záujmami a dôverou vo vlastné profesijné schopnosti 
boli predmetom viacerých výskumov (Betz a kol., 1996; Lent a kol., 1994; 
Tracey, 1997), ktoré potvrdili ich pozitívny lineárny vzťah. Vzťahmi medzi 
osobnostnými vlastnosťami, meranými rôznymi dotazníkmi a profesijnými 
záujmami, sa zaoberali Roberti, Fox a Tunick (2003). Campbell (2002) bol 
presvedčený, že kombinácia sebavýpovedí o záujmoch a schopnostiach má 
väčší význam, ako zisťovanie záujmov a schopností oddelene. Vytvoril teda 
prístup kombinovaného skórovania sebahodnotení záujmov a schopností. 
Chadrand a kol. (2002) opisujú spôsob využitia paralelného merania záuj-
mov a dôvery v profesijné schopnosti pri voľbe povolania. Chartrand a kol. 
(2002) navyše vo svojej práci rozoberajú mnoho výskumov zaoberajúcich sa 
vzťahmi piatich osobnostných faktorov (Big Five) a šiestich faktorov záuj-
mov a dôvery. Záujmy, dôvera vo vlastné profesijné schopnosti a osobnostné 
premenné sú dobrými prediktormi študijných ašpirácií. Dospeli k záveru, 
že ide o navzájom súvisiace, ale osobitné koncepty, ktoré ovplyvňujú voľbu 
povolania. Roccasová a kol. (2002) potvrdili vzťahy medzi piatimi osob-
nostnými vlastnosťami a Swartzovými hodnotovými typmi. 

Z uvedeného vyplýva potreba chápania profesijného zamerania ako 
celku, v ktorom sú jeho jednotlivé časti vo vzájomných interakciách a kto-
rý voľbu povolania výrazne ovplyvňuje. Niektoré činitele sú pre výber ur-
čitého povolania dôležitejšie, iné menej. Potvrdzujú to výsledky Tatranovej 
a Ferjenčíka (2001) alebo Sagiva (2002). Na základe toho môžeme tvrdiť, 
že z činiteľov profesijného zamerania najviac na voľbu povolania vplýva-
jú záujmy a dimenzie dôvery v schopnosti a menej hodnoty, osobnostné 
vlastnosti a motívy. Ďalej, vychádzajúc z teoretických modelov Hollanda 
(1985) a Schwatza (1992), susedné dimenzie záujmov, dôvery v schopnosti 
a hodnôt vplývajú na voľbu pozitívne a protiľahlé negatívne. Tieto predpo-
klady boli overované a potvrdené vo výskume (Kapová, 2006).

Poznanie a zhodnotenie profesijného zamerania osoby umožní s väčšou 
istotou predpovedať jej voľbu a tým skvalitniť poradenský proces a jeho 
výsledok pri tomto závažnom rozhodovaní. Štúdium a ďalší výskum profe-
sijného zamerania, ako súboru vnútorných činiteľov ovplyvňujúcich voľbu 
povolania, môže preto výrazne obohatiť profesijné poradenstvo.
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