Prehľad kariérových typov

Kariérové typy
A. Realistický typ
Uprednostňuje praktické
činnosti, ktoré vyžadujú
fyzickú silu, zručnosti a
motorickú koordináciu.
Preferuje konkrétne úlohy,
„tvrdšiu“ prácu a možnosť
vidieť hneď výsledky svojej
práce. Je menej výrazný v
komunikácii s ľuďmi.

B. Intelektuálny typ
Uprednostňuje riešenie
teoretických úloh, ktoré
vyžadujú analýzu a syntézu,
zovšeobecnenie. Preferuje
skúmanie, hľadanie pravdy,
usiluje sa rozumieť svetu a
objavovať nové možnosti. Je
ochotný dlho čakať na
výsledky svojho bádania.
Orientovaný je skôr do seba
ako navonok, k iným
ľuďom.
C. Sociálny typ
Uprednostňuje sociálne,
humanistické alebo
náboženské hodnoty a citovú
orientáciu v prístupe k
ľuďom. Preferuje
starostlivosť, služby a
vyučovanie. Vyznačuje sa
zodpovednosťou k iným,
schopnosťou spolupracovať
a vychádzať v ústrety
potrebám iných. Rád
pomáha a poučuje.

Osobnostné
charakteristiky
Možnosti: poctivý, vecný,
šetrný, priamy, vytrvalý,
praktický, skromný,
vyrovnaný, plachý,
prispôsobivý – konformný,
prirodzený

Možnosti: kritický, hĺbavý,
analytický, systematický,
presný, nezávislý –
nekonformný, tvrdohlavý,
introvert, zaujíma sa o
novinky vo vede a nové
technológie, vzdeláva sa, ide
za svojím cieľom

Možnosti: láskavý, chápavý,
zodpovedný, taktný, vie sa
vcítiť, priateľský,
presvedčivý, spolupracujúci,
veľkorysý, ochotný
pomáhať, výrečný,
spoločenský, extrovert

Príklady povolaní
kvalifikovaný robotník,
remeselník, opravár,
operátor rôznych strojov,
stavbár, farmár, vodič
nákladného auta, letecký
mechanik, lesník, výrobca
športových potrieb, porybný,
pilot, loďmajster, elektrikár,
stolár, inštalatér, podlahár,
potrubár, nástrojár,
rušňovodič, záhradník,
inžinier, profesionálny
športovec a pod.
matematik, chemik, fyzik,
biológ, genetik, chirurg,
neurológ, astronóm,
antropológ, geológ, filozof,
politológ, sociológ,
experimentálny psychológ,
archeológ, ekológ, vedecký
pracovník v rôznych
oblastiach, kybernetik, IT
špecialita, vydavateľ
vedeckej literatúry a pod

sociálny pracovník,
zdravotná sestra, zdravotný
brat, praktický lekár,
opatrovateľka, terapeut,
psychologický poradca,
učiteľka v materskej škôlke,
učiteľ na všetkých stupňoch
vzdelávania, špeciálny
pedagóg, logopéd,
psychológ, kňaz, kurátor,
tréner, vedúci športového
zariadenia, informátor v
nemocnici, detektív,
kozmetička, predavač,
čašník a pod.

D. Konvenčný typ
Snaží sa plniť požiadavky
organizácie, ktorá má jasne
stanovené pravidlá a určené
pozície. Orientuje sa na
plnenie povinností,
organizovanie a udržiavanie
poriadku v danom systéme.
Je nenahraditeľným
človekom v každej väčšej
organizácii, lebo
zabezpečuje jej chod.
E. Manažérsky typ
Presviedča, motivuje,
ovplyvňuje, ovláda, vedie,
prikazuje a kontroluje iných.
Je orientovaný skôr navonok
než do seba. Vie sa presadiť,
má veľký záujem o
získavanie moci a peňazí.
Chce byť vodca. Je výrečný
a útočný.

F. Umelecký typ
Je citlivý, tvorivý,
spontánny, nechce sa dať
spútať žiadnymi pravidlami,
povinnosťami ani príkazmi.
Nechá sa viesť svojimi
pocitmi, nekalkuluje a
neplánuje. Vyznačuje sa
neformálnosťou a menšou
sebakontrolou.

Moje postrehy:

Možnosti: svedomitý,
dôsledný, výkonný,
konformný, konzervatívny,
vytrvalý, poriadny,
rešpektujúci pravidlá,
predpisy a právo, dokáže sa
ovládať, vie sa podriadiť,
dodržiava čas a termíny

sekretárka, účtovník,
pokladník, archivár, úradník
– bankový, v štátnej správe,
samospráve; rozpočtár,
skladník, revízor, policajt v
službe finančnej polície,
kriminalista, právny
zástupca, notár, operátor,
štatistik, analytik – finančný,
obchodný, projektový, v
rôznych odvetviach; poradca
– daňový, tlačový a pod.
Možnosti: ambiciózny,
predajca, nákupca, obchodný
sebaistý, výrečný, obľúbený, zástupca, vedúci
spoločenský, dobrodružný,
obchodného domu, hotelier,
nebojí sa riskovať,
manažér – lí niový,
energický, impulzívny,
vrcholový, krízový;
dominantný, vie
submanažér, poisťovací
manipulovať ľuďmi, upútava agent, právnik, riaditeľ –
na seba pozornosť,
banky, firmy, podniku,
orientovaný navonok –
politik, vedúci logistiky,
extrovert
dopravca, výrobca,
samostatný podnikateľ a
pod.
Možnosti: vnútorne
herec, básnik, spevák,
komplikovaný, citlivý,
spisovateľ, hudobný
intuitívny, expresívny,
skladateľ, režisér –
nezávislý, originálny,
divadelný, filmový, návrhár,
nepraktický idealista,
umelecký rezbár, hudobník,
neporiadny,
dirigent, tanečník, sochár,
nedisciplinovaný, rebel
maliar, grafik, webdizajnér,
architekt, umelecký fotograf,
aranžér, priemyselný
dizajnér, módny návrhár,
maskér, reštaurátor, šperkár,
žurnalista a pod

