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ZAKLADATEĽA MODERNÉHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 
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Abstrakt: 

Teória celoživotného kariérového vývinu (career development, life-span, life-space theory), 
systémový interdisciplinárny prístup, interakcia medzi teóriou, výskumom a poradenskou 
praxou; kariérové poradenstvo (career counselling) a kariérová výchova (career education), 
profesionálna orientácia, výchovné a profesijné poradenstvo (educational and vocational 
guidance); vplyv Supera na rozvoj profesionálnej orientácie a kariérového poradenstva na 
Slovensku, na koncepciu biodromálneho poradenstva v profesionálnom vývine, kontakty 
s Doc. Koščom 

Kľúčové slová: 

Poradenstvo kariérové, v profesionálnom vývine, biodromálne - celoživotné, výchovné 
a profesijné, teória kariérového vývinu 

 

Abstract: 

Theory of life-span career development (career development, life-span, life-space theory), 
systemic interdisciplinary approach, interaction between theory, research and counseling 
praxis; career counseling and career education, vocational orientation, educational and 
vocational guidance; the influence of D. Super on the developpment of vocational orientation 
and career guidance in Slovakia, on the conception of biodromal counseling in careee 
development, contacts with Doc. J. Koščo. 
 
Key words: Career counseling, counseling in vocational development, biodromal, educational 
and vocational counseling, theory of carer development. 
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*10. júla 1910 - † 21. júna 1994 

ÚVOD 
V snahe zefektívniť kariérové poradenstvo u nás (v systéme výchovného poradenstva, aj 
v službách zamestnanosti) je nevyhnutné nadviazať na všetko pozitívne, čo sa uskutočnilo 
v oblasti poznania zákonitostí kariérového vývinu, vrátane jeho ovplyvňovania metódami 
kariérového poradenstva – a to tak u nás, ako aj v zahraničí. 
V medzinárodnom kontexte je osobitne významné spomenúť si na Donalda Edwina Supera, 
priekopníka modernej teórie a praxe kariérového poradenstva. Jeho význam spočíva osobitne 
v rozpracovaní teórie kariérového vývinu s obrovským vplyvom na výskum a prax1. 
Akceptovanie Superovej teórie (life-span, life-space theory) výchovnými a kariérovými 
poradcami predstavuje najvyšší dôkaz jej užitočnosti. Pre praktikov sa stala táto teória 
užitočným nástrojom nielen na pochopenie a vysvetlenie javov kariérového vývinu, ale aj na 
jeho poradenské usmerňovanie. 
Práca Donalda Supera2 si získala medzinárodné uznanie, veľa jeho prác bolo preložených do 
rôznych jazykov. 

 
STRUČNE ZO SUPEROVHO ŽIVOTOPISU 
Donald Edwin Super sa narodil v Honolulu (Hawai) 10. júla 1910, zomrel v Savannah 
(Georgia) 21. júna 1994. 
                                                                 
1 Podrobnú analýzu Superových prístupov ku kariére za posledné desaťročie prináša článok "The life-span, life-
space approach to careers" spracovanom D.E.Superom, M.L.Savickasom a C.M.Superom (In: D.Brown, 
L.Brooks & Associates, „Career choice and development“, 3.vyd. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1996). 
2 J.F. Marques: Interaction of Theory, Research, and Applications in the Work of Super: An International 
Perspective (Interakcia teórie, výskumu a aplikácií v práci Supera: Medzinárodné perspektívy). International 
Journal for Educational and Vocational Guidance, s.13-20, 2001 
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Pred 2. svetovou vojnou prežil niekoľko rokov v rôznych krajinách mimo USA. V období 
dospievania prežil istý čas v Poľsku (bol synom diplomata), strednú školu navštevoval vo 
Švajčiarsku (Inštitút francúzskeho jazyka). Základy európskeho vzdelávania a jeho 
hodnotovej orientácie si dotvára vysokoškolským štúdiom v Anglicku na Univerzite 
v Oxforde (v roku 1932 absolvoval s vyznamenaním odbor história ekonomiky). Po návrate 
do USA pokračuje vo svojom odbornom vzdelávaní na Pedagogickej fakulte (Teachers 
College) Columbijskej univerzity v New Yorku a získava doktorát z aplikovanej psychológie. 
Kvalifikáciu si ďalej rozširuje a prehlbuje štúdiom filozofie, ekonómie a politológie. 
 
DONALD E. SUPER V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE 
Super bol v rokoch 1950 – 1990 veľmi aktívny na medzinárodnej scéne v oblasti 
poradenstva a kariérového vývinu, jeho práca má významný vplyv na teóriu, výskum a 
poradenskú prax nielen v Amerike, Európe a Austrálii, ale aj v Ázii a Afrike.  
Významne sa angažoval v medzinárodných inštitúciách, odborných podujatiach, osobitne 
tých, ktoré organizovala IAEVG – International Association for Educational and 
Vocational Guidance (Medzinárodná asociácia pre školské a profesijné poradenstvo) a 
IAAP – International Association of Applied Psychology (Medzinárodná asociácia 
aplikovanej psychológie). V oboch inštitúciách zastával Super významné vedúce funkcie a 
dosiahol významné výsledky. 
Super bol spoluautorom mnohých medzinárodných projektov (UNESCO, OECD, mnohé 
pod záštitou IAEVG), ktoré koordinoval – podrobnejšie ďalej. Prednášal na významných 
vysokých školách aj mimo USA (napríklad na Sorbone v Paríži, v Cambridge, Oxforde v 
Anglicku). Pôsobil na rozličných výskumných inštitúciách, napríklad na Štátnom inštitúte 
práce a profesionálnej orientácie v Paríži, na Poľskej akadémii vied vo Varšave, v NICEC 
v Cambridge (v Anglicku participoval na koncepčnej prestavbe ich poradenstva z "vocational 
guidance" na procesuálne chápanú "kariérovú" výchovu). 
Superova teória a výsledky jeho projektov zameraných na výskum kariéry a poradenstva majú 
nadnárodnú dimenziu. Do mnohých projektov zapojil rozličné krajiny s rozdielnym 
stupňom vývinu, čo umožnilo interkulturálne porovnanie kariérového vývinu 
a zovšeobecnenie jeho základných propozícií (posledná Superova teória je postavená na 14 
propozíciách "ako si ľudia volia zamestnanie, ako vstupujú do zamestnania a ako v ňom 
postupujú"). Využiteľnosť jeho teórie, metodologických prístupov, spracovaných metodík 
(napr. WIS Values Scale, WIS Salience Inventory) je preto univerzálna, celosvetová, 
nadnárodná. Snažil sa o rozpracovanie segmentálnej teórie kariérového vývinu (viď ďalej), 
ktorá umožňuje, či predpokladá tvorivú aplikáciu poznatkov na kariérové poradenstvo 
pre rozličné vekové skupiny v rozdielnych socio-kultúrnych podmienkach. - Sám Super 
pritom vo svojej teórii vychádzal z teórie životných fáz rakúskej psychologičky Charlotte 
Bűhler. 
Super udržiaval intenzívne medzinárodné kontakty s odborníkmi po celom svete – na 
Slovensku bol v dlhoročnom, vyše štvrťstoročnom kontakte s Doc. Dr. Jozefom Koščom. 
CSc. (o vplyve Superových prác na vývoj kariérového poradenstva na Slovensku sa 
podrobnejšie zmieňujeme ďalej). 
 
INTERAKCIA TEÓRIE - VÝSKUMU - PORADENSKEJ PRAXE V PRÁCI 
DONALDA EDWINA SUPERA 
V práci D.E.Supera je veľmi dôležité zdôrazniť interakciu medzi teóriou, výskumom a 
poradenskou praxou, osobitne v jeho najvýznamnejších publikáciách. Táto interakcia 
logicky vyplynula zo Superových profesionálnych aktivít na Štátnej univerzite v Clevelande 
počas 30. rokov, kde organizoval a viedol poradenské služby pre mládež pri voľbe 
povolania. Intenzívne sa zaoberal aj štúdiom nezamestnanosti, rôznymi aspektami 
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profesionálneho uplatnenia sa, vhodnosťou vykonávaného zamestnania (zamestnanecké 
profily, vzory) a spokojnosťou v práci, výberom vhodných uchádzačov, využívaním testov. 
V tom čase absolvoval doktorandské štúdium kariérového poradenstva a aplikovanej 
psychológie na Pedagogickej fakulte Columbijskej univerzity v New Yorku. Istý čas učil 
psychológiu na vysokej škole. 
Nové profesionálne skúsenosti získal Super počas 2. svetovej vojny ako letecký psychológ v  
americkom letectve. 
Svoje pedagogické a výskumné aktivity rozvíjal Super v rokoch 1945 – 1975 na 
Pedagogickej fakulte Columbijskej univerzity – od roku 1949 ako profesor psychológie a 
pedagogiky. Samozrejme, špecializoval sa na problematiku kariérového poradenstva a výberu 
osôb, čo reflektuje aj prvé vydanie jeho knihy „Appraising Vocational Fitness by means of 
Psychological Tests“ (Odhad vhodnosti povolaní pomocou psychologických testov) z roku 
1949.  
Svoje poznatky neskôr rozvinul v teórii, pri rozpracovaní a realizácii  významných 
výskumných projektov: THE PSYCHOLOGY OF CAREERS  (Psychológia kariéry) a 
CAREER PATTERN STUDY - CPS  (Štúdium kariérových vzorov).  
Super bol v rokoch 1958-1959 hosťujúcim profesorom v Paríži, prednášal a viedol 
semináre na mnohých iných vysokých školách, výskumných ústavoch, v národných aj 
medzinárodných agentúrach v Európe, Amerike a Ázii. Po odchode z Columbijskej univerzity 
v r.1975 pokračoval vo výskume a medzinárodnej spolupráci na univerzite v Cambridge, 
v rovnakom čase (1976-79) pôsobil ako čestný riaditeľ na National Institute for Careers 
Education and Counselling (Národný inštitút pre kariérovú výchovu a poradenstvo) - 
NICEC v Anglicku.  
Osobitne zaujímavý je rozvoj Superovej teórie, za súčasného zohľadňovania potrieb praxe a 
výskumu, pričom osobitný dôraz sa kládol na proces rozhodovania a na celoživotný, 
biodromálny prístup ku kariérovému vývinu. Jeho cieľom nebolo vytvoriť integrovanú, ale 
segmentálnu teóriu kariérového vývinu: „voľne zjednotená sada teórií zaoberajúcich sa 
špecifickými aspektami kariérového vývinu založených na poznatkoch z vývinovej, 
diferenciálnej, sociálnej, fenomenologickej psychológie, z psychológie osobnosti, ktoré spája 
obraz seba a teória učenia“3. Prínosom takéhoto prístupu bola aj identifikácia odlišných 
segmentov kariérového vývinu, ale podstata jeho teórie spočívala v preskúmaní procesu ich 
spojenia individualitou jednotlivca, ktorý uskutočňuje rozhodnutie.  
Pri rozvíjaní svojej teórie sa Super pokúšal objasniť jej vzťah k výskumu a súčasne 
vymedzoval primeraný rámec možného praktického využitia výsledkov. Na toto osobitne 
upozorňoval aj na medzinárodných konferenciách, vo svojich prednáškach a na seminároch, 
ktoré viedol na vysokých školách v mnohých krajinách. Naposledy osobne prezentoval svoju 
teóriu v Európe v roku 1991 na konferencii IAEVG v Lisabone a v Amerike v roku 1992 
v Palo Alto (konferencia sa venovala konvergencii v teórii kariéry a jej dôsledkom pre vedu 
a prax). 
 
Projekt UNESCO:  GUIDANCE AND THE SCHOOL CURRICULUM  
Dôležitá je Superova účasť v projektoch UNESCO a OECD, ktorá opäť, prirodzene, 
zahŕňala tak teoretický, výskumný aspekt, ako aj praktické využitie výsledkov. –Tieto 
Superove aktivity možno ilustrovať na projekte UNESCO „Guidance and the School 
Curriculum“ (Poradenstvo a školská príprava) realizovanom v 70.rokoch pod záštitou 
IAEVG. Cieľom projektu bolo osvetliť optimálne spôsoby kariérového usmerňovania žiakov 
na škole. Na projekte s ním úzko spolupracovali A.G.Watts a J.F.Marques, projekt sa 

                                                                 
3 Super, D.E.: A life-span, life-space approach to career development. In: Brown, D.; Brooks, L. a spol.: Career 
choice and development. Applying contemporary theories to practice (2.vyd.) – s 197-261. San Francisco, CA: 
Jossey Bass 1990. 
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realizoval v Anglicku, Walese, Indii, Kenyi, Malaysii, Portugalsku a Brazílii. Rozprava o 
projekte sa predložila ako pracovný materiál na konferencii IAEVG „Guidance and the 
School Curriculum“ konanej v Cambridge 1979. 
Neskôr spracoval Super pre UNESCO dodatočnú správu „Educational and Vocational 
Guidance as Means of Increasing Mobility in the Educational System“ (Školské a 
profesijné poradenstvo ako nástroj zvyšovania mobility vo výchovno-vzdelávacom systéme), 
ktorá bola založená na prípadových štúdiách, ktoré spracovali experti z troch 
najrozvinutejších krajín (Belgicko, Spolková republika Nemecko a Švédsko) a z troch 
iných krajín reprezentujúcich odlišný stupeň vývinu (Benin, Filipíny, Tunis). Ide o 
významnú a zaujímavú štúdiu (bola vydaná len v malom náklade), osobitnú pozornosť si 
zasluhuje posledná kapitola venovaná modelom výchovného a profesionálneho / kariérového 
poradenstva na školách4.  
 
WORK IMPORTANCE STUDY - WIS 
Ku koncu svojho pobytu v Cambridge, začal Super ďalší multi-národný projekt „Work 
Importance Study - WIS“ (Štúdium dôležitosti práce), v ktorej sa hlavný dôraz kládol na 
výskum modelov rolových charakteristík a hodnôt. Zámerom projektu WIS bolo preskúmať, 
akú dôležitost prisudzujú mladí ľudia a dospelí práci (prácu považoval Super za rolovú 
charakteristiku). V rámci projektu sa uskutočnili národné aj medzinárodné analýzy a 
porovnania. Výsledkom projektu WIS bol  
1) nový model dôležitosti (významu) práce, rovnako aj ďalších životných rolí;  
2) nová taxonómia hodnôt;  
3) nové medzinárodné metodiky WIS Values Scale (Hodnotová škála WIS) a WIS Salience 

Inventory (Inventár charakteristík WIS). 
Na tomto medzinárodnom projekte sa zúčastnilo 20 krajín, prácu výskumných teamov 
koordinoval Donald Edwin Super. Na konečnom spracovávaní výsledkov projektov 
participovalo 11 národných teamov z piatich kontinentov: Austrália, Belgicko, Izrael, 
Japonsko, Južná Afrika, Chorvátsko, Kanada, Poľsko, Portugalsko, Taliansko a Spojené štáty 
americké5.  
Čo sa týka vzťahu medzi výskumným projektom WIS a možným praktickým využitím 
výsledkov, treba zdôrazniť, že od začiatku projektu sa Super zaoberal budúcim využitím 
nových medzinárodných psychodiagnostických metodík v praxi; jeho zámerom bolo vyvinúť 
metodiky využiteľné pri psychologickom posudzovaní klientov v rámci kariérového 
poradenstva, či personálnom výbere najvhodnejších uchádzačov o zamestnanie. 
 
CAREER DEVELOPMENT ASSESSMENT AND COUNSELLING - C-DAC MODEL 
Donald Edwin Super venoval v 80. rokoch a začiatkom 90. rokov veľa času rozpracovaniu a 
prezentovaniu modelu Career Development Assessment and Counselling (Posudzovanie 
kariérového vývinu a poradenstvo). V konečnej verzii modelu zahrnul aj poznatky a 
skúsenosti s využívaním spomínaných WIS Values Scale a WIS Salience Inventory, ale aj s 
ďalšími metodikami, ktoré vyvinul s kolegami v USA (Career Development Inventory a 
Adult Career Concerns Inventory), tiež so Strongovým záujmovým inventárom. Toto je 
ďalším dokladom o úzkej previazanosti medzi teóriou kariéry, výskumom a praktickou 
aplikáciou v profesionálnych aktivitách profesora Supera. Podnetnou publikáciou je „Career 
development, assessment and counselling: Applications of the Donald E. Super C-DAC 
Approach“ (Kariérový vývin, jeho hodnotenie a poradenstvo, využitie Superovho C-DAC 
prístupu), ktorá sa venuje systémovému prístupu v kariérovom poradenstve pre adolescentov, 

                                                                 
4 Super, D.E.: Guidance and educational mobility in developed and developing countries. Paris, UNESCO 1985. 
5 Super, D.E.: Models of career development. In: J.Fereira Marques & M. Rafael: AIOSP International 
conference proceedings: Career guidance services for the 90s –s. 47-66. Lisbon, Portugal 1995. 
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vysokoškolákov a dospelých; autormi sú Osborne, W.L., Brown, S., Niles, S., Miner, C.L., 
Superovi spolupracovníci, či nasledovníci6. 
 
S bohatou publikačnou činnosťou D.E.Supera sa možno oboznámiť na internete 
http://openlibrary.org/authors/OL918827A/Super_Donald_E 
 
 
VPLYV SUPERA NA ROZVOJ PROFESIONÁLNEJ ORIENTÁCIE A 
KARIÉROVÉHO PORADENSTVA NA SLOVENSKU7 
Počiatky prenikania Superových myšlienok na Slovensko možno datovať do 60. rokov 20. 
storočia (Medzinárodný kongres aplikovanej psychológie v Ľubljane, r.1965), kedy s ním 
nadviazal osobné kontakty Doc. Dr. Jozef Koščo, CSc., riaditeľ Ústavu psychológie 
profesionálneho vývinu a poradenstva Univerzity Komenského v Bratislave. Odvtedy 
dochádzalo k pravidelnej vzájomnej výmene literatúry. Publikácie Prof. Supera a jeho 
spolupracovníkov významne obohacovali prácu Doc.Košču a jeho spolupracovníkov, uľahčili 
ich profesionálnu profiláciu, napomohli ich zaradeniu sa do medzinárodného vývoja 
psychológie v profesionálnom vývine a poradenstva. 
K prvej výraznej medzinárodnej prezentácii a akceptácii teórie, výskumu, organizácie 
psychologicko-poradenských služieb na Slovensku a v Čechách došlo na porade expertov 
UNESCO v Bratislave v roku 1970 "O mieste a funkcii orientácie a poradenstva 
v procese permanentného integrovaného vzdelávania". Organizáciu a odbornú gesciu 
zabezpečili Ústav psychológie profesionálneho vývinu a poradenstva UK a Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. 
Od polovice 70. rokov boli Superove práce osobitne stimulujúcim prvkom v slovenskom 
psychologickom poradenstve v profesionálnom vývine, kedy Super prechádzal od 
profesiového poradenstva a poradenskej psychológie (vocational guidance, vocational 
counselling, counselling psychology) ku kariérovému poradenstvu (career counselling, life 
career development, career life planning, career education). Tento vývin korešpondoval 
u nás s rozvíjanou koncepciou biodromálneho poradenstva v profesionálnom vývine. 
Donald Edwin Super mal možnosť oboznámiť sa so slovenským poradenstvom počas 
svojej návštevy v Bratislave (prednáškové vystúpenie na Univerzite Komenského). Svoje 
uznanie poradenskej práci na Slovensku vyjadril aj v špeciálnom čísle International 
Review of Applied Psychology (27, 1977, č.2) venovanom situácii v poradenstve vo svete. 
Lichotivé je, že medzi 5 krajinami a 5 pracoviskami s progresívnymi trendami vývoja (teórie, 
výskumu, praxe, organizácie) v profesionálnom poradenstve spomína aj Československo 
a ilustruje ho na koncepcii práce Psychologického ústavu, resp. Ústavu psychológie 
profesionálneho vývinu a poradenstva Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
ZÁVER 
Superov systémový prístup ku kariérovému vývinu a jeho poradenskému usmerňovaniu ("life-
span, life-space approach" – biodromálny, celoživotný, interdisciplinárny) je výsledkom jeho 
geniality umocnenej vynikajúcou kvalifikáciou z viacerých vedných disciplín na 
renomovaných univerzitách, rozmanitými praktickými skúsenosťami a výbornými 
možnosťami realizácie svojich ideí, projektov v spolupráci s teamami odborníkov doma 
                                                                 
6 Osborne, W.L., Brown, S., Niles, S., Miner, C.L.: Career development, assessment and counselling: 
Aplications of the Donald E. Super C-DAC Approach. Alexandria, VA: American Counseling Association, 1997 
Herr; E.L. Super´s life-span, life-space approach and its outlook for refinement. The Career Development 
Quartely, 45, s.238-246. 
7 Koščo, J.; Gregorová, J.: Životné jubileum Donalda E. Supera – priekopníka moderného kariérového 
poradenstva a ohlasy jeho prác u nás. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč.26, č.2 (1991), s.172-175. 
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v USA, aj v zahraničí (osobitne v Anglicku a Francúzsku). Vysoko sa hodnotí Superova 
schopnosť pristupovať ku kariérovému vývinu človeka nielen z hľadiska 
individualisticky osobnostného, ale aj v širších, socio-ekonomických a historických 
súvislostiach. 
Všeobecná akceptácia Superovej teórie odborníkmi v oblasti kariérového poradenstva je 
dôsledkom jej praktickej využiteľnosti v poradenskej praxi, nakoľko jeho teória sa vyvíjala 
v neustálej interakcii s výskumom a praxou. 
 


