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Kariérové poradenstvo v organizácii z aspektu 
andragogickej diagnostiky  

 
Ivana Pirohová 

 
 Abstrakt: Autorka sa v tomto príspevku zaoberá významom dia-
gnostikovania v práci andragóga – poradcu, ktorý pôsobí v oblasti po-
radenstva pre plánovanie a rozvoj kariéry zamestnancov organizácie. 
Skvalitnenie služieb poradenstva v ďalšom vzdelávaní, interpretovaného 
ako súčasť uvedeného typu kariérového poradenstva,  vníma ako jednu 
z mnohých ciest vytvárania podmienok pre celoživotné učenie sa, napĺ-
ňania vízie spoločnosti založenej na vedomostiach. 
 
 Abstract: The author deals with the significance of diagnosis in the 
practise of andragogue – counsellor who is active in the field of career 
planning and development guidance for organization´s employees. The 
enhanced quality of service in further education guidance – the part of 
above mentioned type of career guidance – author understands as one of 
the many possible ways for development of conditions related to lifelong 
learning, for implementation of the vision of knowledge society.  
 
 Kľúčové slová: spoločnosť založená na vedomostiach, andrago-
gická diagnostika, kariérové poradenstvo, poradenstvo v ďalšom vzde-
lávaní, kompetencia amdragóga – poradcu.   
 
 Vízia učiacej sa spoločnosti, či spoločnosti založenej na vedo-
mostiach svojim obsahom a cestami napĺňania odráža zmeny vo 
vede a technike, v ekonomickej, sociálno-politickej oblasti. Niet 
však pochýb o tom, že jedným zo základných predpokladov usku-
točnenia tejto vízie je vytváranie podmienok pre celoživotné vzde-
lávanie, pre sebarealizáciu človeka. 
 Spôsob napĺňania koncepcie spoločnosti založenej na vedomos-
tiach  zároveň so sebou prináša množstvo ohrození v podobe zne-
užitia informačno-komunikačných technológii, napr. Orwellov-
ským Veľkým bratom, zániku jedinečnosti kultúr, a možno aj jedi-
nečnosti osobnosti samotnej. Navyše, obrovské sociálno-ekono-
mické diferencie medzi kultúrami sveta, vo vnútri nich samotných, 
vytvárajú živnú pôdu pre „elitárske teórie“, „elitársku prax“.  Jej 
indikátorom je napríklad základná gramotnosť verzus funkčná 
gramotnosť aj v samotných  krajinách vyspelého sveta, sveta in-
formačných technológií a ekonomicky interpretovanej vysokej kva-
lity života.  
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 Domnievam sa, že  základnou úlohou andragogickej teórie je na 
základe výsledkov výskumu edukačnej reality, v ktorej sa podľa ur-
čitých konštruktov uskutočňuje edukácia dospelých, korigovať vízie 
tak, aby sa nestali utópiami, a zároveň vytvárať podmienky preto, 
aby sa aspoň sčasti naplnili. 
  Základné andragogické koncepcie vychádzajú z humanistickej 
psychológie, kritickej teórie, sú inšpirované emancipačným mysle-
ním, hermeneutikou, fenomenológiou, v centre pozornosti je dos-
pelá osobnosť, ktorá jedinečným spôsobom spoznáva svet, inter-
pretuje si získané, a na základe toho zaobchádza s výzvami tohto 
meniaceho sa sveta. Prevládajúce je humanistické chápanie osob-
nosti dávajúce do popredia osobnosť ako sebarealizujúcu sa indivi-
dualitu, celostné chápanie bytosti vychádzajúce z biodromálnej 
koncepcie jej vývinu.  
 Problematika edukácie dospelých osobitne nadobúda svoj výz-
nam v súvislosti s riadením ľudských zdrojov, rozvojom, vzdeláva-
ním a sebavzdelávaním zamestnancov. Edukácia zamestnancov 
organizácie je prostriedkom zvyšovania profesijnej kompetencie 
zamestnancov, procesu osvojovania a interiorizácie hodnôt a no-
riem podnikovej kultúry, súčasťou stratégie oddanosti, a v ko-
nečnom dôsledku indikátorom schopnosti podniku uplatniť sa na 
trhu v konkurenčnom boji.   
 Vedný systém andragogika je otvorený zmenám, spoločenským 
potrebám, trendom a výzvam. Zároveň, nadväzujúc na základné 
teoretické východiská, ponúka myšlienky o slobode vo vzdelávaní 
dospelých a individualizovanom prístupe k osobnosti dospelého, 
učiaceho sa.                                                                                                                     
 V rámci tohto vedného systému sa vyprofilovali vedné discip-
líny, niektoré, rozvíjajúce sa teórie reflektujúce na prax, sa nachá-
dzajú v období procesu konštituovania, vlastnej emancipácie v au-
tonómnu vednú disciplínu. V takomto kontexte môžeme vnímať aj 
andragogickú diagnostiku, pre ktorú je vlastný individuálny 
prístup k učiacemu sa, ku klientovi. 
 Andragogická diagnostika je teóriou poznávania socio-
kultúrnej charakteristiky účastníkov vzdelávania, hodnotenia ich 
vzdelanostnej úrovne, diagnostikovania priebehu, výsledkov vzde-
lávania, úrovne učebných činností vzdelávateľa dospelých (auto-
diagnostika), zároveň je  teóriou postupov činností (diagnostika 
poradenského typu)  vedúcich k identifikácii vzdelávacích potrieb, 
problému klienta ako základného východiska pre usmernenie 
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klienta, rozvoj jeho potenciálu adekvátnymi formami edukácie.     
 Môžeme teda konštatovať, že správna diagnóza je základným 
predpokladom uspokojenia vzdelávacích potrieb klienta, interven-
cie v klientovom probléme edukáciou, vzdelávaním. 
 Poradenstvo v ďalšom vzdelávaní je špecifickou edukatív-
nou formou pomoci dospelému človeku  v uplatnení sa na trhu prá-
ce, plánovaní a rozvíjaní kariéry, vo využití voľného času, riešení 
problémov v osobnom a občianskom živote. 
 Poradenstvo v ďalšom vzdelávaní nesupluje témy, spôsoby 
usmernenia, pomoci napr. v oblasti psychologického poradenstva, 
sociálnej práce alebo personálneho manažmentu, ale klientovi po-
skytuje usmernenie v riešení problémov, uspokojení vzdelávacích 
potrieb prostredníctvom rôznych foriem vzdelávania  (Prusáková, 
2005).     
 Poradenstvo v ďalšom vzdelávaní môžeme charakterizovať 
ako eklektické poradenstvo, väčšina poradcov pracuje eklekticky, 
symbioticky spájajú alebo selektívne využívajú rôzne poradenské 
prístupy. Predsa však môžeme povedať, že najväčší vplyv na tento 
druh poradenstva má  „Poradenstvo zamerané  na klienta“ – „Per-
sonal counselling concepts“. To sa prejavuje predovšetkým 
v prístupe ku klientom, metodike a v preferovanom spôsobe inter-
personálnej komunikácie. 
 Časť kariérového poradenstva, zameraná na dospelú klientelu, 
je súčasťou poradenstva v ďalšom vzdelávaní. Kariérové pora-
denstvo pôsobí ako samostatná, podporná forma pomoci človeku 
na jeho životnej ceste, facilitácie v učení sa, je to aktivita, ktorá do-
prevádza klienta v priebehu jeho celoživotnej kariéry.                                                                                                     
 Pri pohľade na kariérové poradenstvo z aspektu andragogickej 
diagnostiky je potrebné charakterizovať pojem profesijná kariéra. 
Slovo kariéra je francúzskeho pôvodu – carriere a znamená povo-
lanie, cesta. Významné práce pojednávajúce o profesijnej kariére  
D. T. Halla, E. H. Schiena a M. J. Drivera vyšli v 70. rokoch 20. sto-
ročia. Vo všeobecnosti môžeme kariéru definovať ako „cestu ži-
votom, hlavne profesionálnu, na ktorej človek získava nové skúse-
nosti a realizuje svoj osobný potenciál.“ (Bělohlávek, 1994, s. 11).  
 Ak vychádzame z biodromálnej koncepcie vývinu osobnosti, tak 
pracovná kariéra má tiež biodromálny charakter: zásadne závisí na 
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psycho-biologických potencionalitách človeka, i na sociálnych 
okolnostiach jeho utvárania.1                                                     
 Teória a prax voľby zamestnania, profesijnej kariéry ľudí a ich 
poradenskej podpory je predovšetkým rozvíjaná  zainteresovanými 
odborníkmi psychológie, sociológie. Ak je oblasť poradenstva v ďal-
šom vzdelávaní, a teda aj napr. kariérového poradenstva v orga-
nizácii, predmetom  andragogiky, tak aké sú teoretické východiská, 
ktoré poskytuje? Poskytuje dostatočné inštrumentárium andra-
gógom pracujúcim v poradenstve pre plánovanie a rozvoj kariéry 
v organizácii?  Aké sú diagnostické metódy, techniky, ktoré v pora-
denstve používa? 
 Problematika poradenstva v plánovaní a rozvoji kariéry, a teda 
aj diagnostických činností poradcu v organizácii, býva najčastejšie 
rozpracovaná v kontexte riadenia ľudských zdrojov. Autori výz-
namných prác o riadení ľudských zdrojov: 

• Sú spravidla odborníci s ekonomickým, sociologickým a psyc-
hologickým vzdelaním. Ich prístupy ku skúmaniu a inter-
pretácii problematiky diagnostikovania v uvedenej oblasti sú 
ovplyvnené prístupmi a teoretickými východiskami vlastnými 
pre vedné systémy a polia praxe, v ktorých sú odborníkmi. 

• Diagnostika potenciálu osobnosti je doménou psychológie v ro-
vine teoretickej, aj praktickej.  

 Andragóg2 - poradca nie je kompetentný zisťovať a merať schop-
nosti, črty, dimenzie osobnosti, ale mal by byť kompetentný analy-
zovať a identifikovať vzdelávacie potreby klienta (zamestnanca), 
identifikovať problémy súvisiace s učením sa klienta, zamestnanca, 
na základe diagnózy stanovovať formy, metódy vzdelávania, seba-
vzdelávania. Vystupuje v roli facilitátora v učení sa zamestnanca – 
klienta. Pri identifikácii vzdelávacích potrieb klienta spravidla vy-
chádza z kazuistickej stratégie. 
 Kazuistická stratégia je orientovaná na prípad, pozornosť sa 
venuje špecifickému, zvláštnemu u každého diagnostikovaného 
jednotlivca. Ide skôr o kvalitatívny pohľad na  osobnosť klienta- 
zamestnanca vytváraný prostredníctvom personálnej anamnézy, 
referencií o klientovi, diagnostického rozhovoru a pozorovania.  

                                                 
1 Pozri Superovu teóriu (1953) profesijnej kariéry jako životného vývojového 
procesu a Leónovu (1967) teóriu ľudského profesijného sebaurčenia jako 
edukatívne-poradenského procesu.  
2 Samozrejme, pokiaľ nie je psycgológ 
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Kazuistická stratégia diagnostikovania, resp. poradenstva je 
charakteristická pre counselling, v ktorom na identifikácii vzde-
lávacích potrieb, problémov v učení sa aktívne podieľa sám za-
mestnanec, ktorý dlhodobo a intenzívne spolupracuje a poradcom. 
 Andragogika, teória edukácie dospelých, konkrétne profesijná 
andragogika, rozvíja poradenstvo ako formu pomoci dospelej 
osobnosti: 

• v jej úsilí o nájdenie a uskutočnenie svojej vlastnej cesty živo-
tom, nazývanej plánovanie kariéry (career planning),  

• a v úsilí organizácie, ktoré umožňuje rast zamestnancov v súla-
de s ich potenciálom – manažment kariéry (career manaž-
ment). 

 Andragogika, študijný odbor, pripravuje odborníkov aj pre ob-
lasť kariérového poradenstva. Je však potrebné opäť poznamenať, 
že plánovanie a riadenie kariéry zamestnancov v organizácii (spra-
vidla špecialistov a riadiacich pracovníkov), napríklad na základe 
kariérového typu, podľa preferencie potrieb, profesionálneho pro-
stredia, kariérovej kotvy, zistenia a merania schopností, vlastností, 
postojov osobnosti, je doménou psychológa. 
 Andragóg pôsobiaci v kariérovom poradenstve by mal vedieť na 
základe analýzy psychologického vyšetrenia, potrieb organizácie, 
 analýzy a identifikácie vzdelávacích potrieb zamestnanca stanoviť 
formy, metodiku vzdelávania, osobnostného rozvoja zamestnanca,  
riadiť pracovnú kariéru zamestnanca usmerňovaním edukačných 
aktivít zamestnanca, identifikáciou problémov v učení sa, ktoré by 
mohli spôsobiť stagnáciu v kariére zamestnanca, s prihliadnutím 
na špecifiká etáp vývoja kariéry.  
 Andragogická príprava poskytuje všeobecný základ zo sociál-
nych a humanitných vied, je základným predpokladom spôsobi-
losti vykonávať (kompetencie) prácu andragóga v pora-
denstve, ktorá pozostáva z: 

Poznania problematiky: 
• učenia sa dospelej osobnosti, 
• koncepcií vzdelávania, 
• ďalšieho vzdelávania, druhov a foriem vzdelávania, metodiky 
vzdelávania, 
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• rozvoja ľudských zdrojov, osobitne problematiky plánovania 
a riadenia pracovnej kariéry, kariérových typov, špecifík etáp 
vývoja kariéry,  

• metodiky koučing a mentoring, 
• zásad a metodiky individuálnej prípadovej práce s klientom, 
• analýzy a identifikácie vzdelávacích potrieb,  
• vypracovania individuálnych plánov vzdelávania a rozvoja za-
mestnancov (manažérov, špecialistov, ale aj kmeňových za-
mestnancov), 

• diagnostikovania, ktorým na základe spätnej väzby je syste-
maticky, dlhodobo kontrolované, usmerňované napĺňanie indi-
viduálnych plánov vzdelávania a rozvoja zamestnancov, 

• evalvácie účinnosti vzdelávania, výcviku vzhľadom k potrebám 
a ambíciám zamestnanca a záujmom organizácie, 

Sociálnej kompetencie: 
• empaticky a asertívne komunikovať s klientom - zamestnan-
com, 

• kooperovať, pracovať v tíme odborníkov pri plánovaní a riadení 
kariéry, identifikácii problémov zamestnanca determinujúcich 
kariéru, 

• riadiť a rozhodovať, a tým usmerňovať kariéru zamestnanca. 

Poznávacej (kognitívnej) resp. intelektuálnej kompetencie: 
• schopnosť analýzy, syntézy, komparácie, vlastného úsudku, 
• schopnosť tvorivo myslieť, 
• sebahodnotenia, sebapoznávania.3 

 Domnievam sa, že rozhodujúce je nielen chcieť a môcť, ale 
predovšetkým vedieť vo vzájomnej súčinnosti použiť vedomosti, 
skúsenosti a spôsobilosti v individuálnej prípadovej práci so za-
mestnancom, a tak vytvárať podmienky pre sebarealizáciu zamest-
nanca v profesijnom živote. 
 Ak sa zamyslíme nad interpretáciou podstaty spoločnosti 
založenej na vedomostiach, tak by sme ju mohli charakterizovať 
pojmom kompetencia a permanentný, individualizovaný pro-
ces vytvárania podmienok pre jej posilňovanie. Myslím si, že jed-
ným z predpokladov je prejsť od „megateórii“ k teóriám stredného 

                                                 
3 Upravené podľa štúdie V. Prusákovej (1999). 
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dosahu, k postupnej (nemusí byť vždy optimalizujúca) premene 
teórie a praxe edukácie dospelých. 

 Text je výstupom grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha 
vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na 
vedomostiach a v štáte verejného blaha. 
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