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    Úvod 

Existuje mnoho psychologických výzkumů týkajících se dětství, stáří i prenatálního 

období, avšak jiţ menší pozornost je věnována období dospělosti, zejména střední 

dospělosti. Pojem „krize středního věku“ je všeobecně znám a je spíše spojován 

s negativními jevy fyzického stárnutí, stagnace v kariéře, nudy v manţelství 

a celkového stereotypu ţivota. A přitom to můţe být naopak období změny k lepšímu, 

bilancování a uvědomění si některých svých dosud dřímajících schopností a moţností 

ještě něco změnit. Mnohé psychologické výzkumy se týkají proţívání střední 

dospělosti, krize středního věku nebo změny kariéry. Tato bakalářská práce obě tyto 

oblasti spojují, tzn. zabývá se tím, jak střední věk a období bilancování souvisí 

s dobrovolnou změnou kariéry.  

Tato práce se sice nazývá „Psychologické aspekty změn ve středním věku“, kterým 

se bude věnovat, nicméně v zúţeném pojetí motivace a změny kariéry ve středním věku. 

Problematiku změn v osobním ţivotě jsem se z důvodu rozsahu práce rozhodla 

ponechat stranou.  

V teoretické části zmapuji pojetí středního věku u různých autorů, oblast změny, 

rozhodování a význam tzv. přechodového období, kdy je člověk mezi něčím, čím byl 

a něčím, čím se stane. Poslední kapitola se zabývá aktuálními výzkumnými tématy 

v období střední dospělosti, změny kariéry a tzv. krize středního věku. 

Výzkumná část bude realizována rozhovory s 10 lidmi ve věku 35 – 50 let, kteří se 

dobrovolně vzdali úspěšné práce a změnili dosavadní obor své činnosti, aby se zabývali 

něčím, co je baví a více naplňuje. Tyto změny nejsou jednoduché, provází je pochyby 

a překáţky, je proto potřeba něco obětovat (např. další studium, niţší plat apod.), ale 

přináší to i uspokojení, naplnění a smysl ţivota. A tento proces změny kariéry ve 

středním věku a pocity jej provázející jsou obsahem mé bakalářské práce. K doplnění 

základního výzkumu jsem přidala rozhovor s psycholoţkou, která zároveň pracuje jako 

kariérový kouč a lidem v této fázi ţivota pomáhá. 

Téma práce jsem si zvolila proto, ţe je mně osobně blízké. V současné době se také 

nacházím v přechodovém období mezi dvěma pracovními světy a zajímá mě proto, jak 

toto období proţívají ostatní lidé, kteří změnu kariéry uskutečnili či uskutečňují, jakým 

procesem prochází a co přitom proţívají. 
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1. Střední věk 

„Jestliţe v první polovině zápasu šlo o snahu dosáhnout úspěchu, druhá půle je 

cestou za významem.“    Bob Buford 

 

V první kapitole se zaměřím na střední věk obecně, nejprve v pojetí české vývojové 

psychologie, kde můţeme najít rozdílné věkové hranice pro toto období. Dále následují 

podkapitoly věnované autorům, kteří mě oslovili více, a kteří přispěli k popisu toho, co 

probíhá ve středním věku, výrazněji, a to Carlu Gustavu Jungovi a jeho pojetí 

„ţivotního poledne“, Bobu Bufordovi a jeho „poločasu ţivota“, Elliotu Jaquesovi a jeho 

termínu „krize středního věku“ a Gail Sheeyové, americké vývojové psycholoţce, která 

se zaměřila na období dospělosti a moţností, které toto období přináší. V poslední 

podkapitole uvedu pro úplnost i další autory, kteří se tématem dospělosti a proměn ve 

středním věku zabývali.  

Ve středním věku dochází k mnoha fyzickým změnám, projevům stárnutí (vrásky 

na kůţi, usazování tuků, ochabování smyslů, některým onemocněním, ztrátě plodnosti 

a hormonálním změnám v klimakteriu u ţen apod.) a také psychickým změnám s tím 

spojených (větší obavy o fyzický vzhled, vyšší péče o zdravý ţivotní styl nebo naopak 

rezignace). Dochází také ke změnám v oblasti rodinných vztahů, odrůstají děti 

a odchází z domova, střední generace se začíná více věnovat stárnoucím a umírajícím 

rodičům apod. Vzhledem k rozsahu této bakalářské práce se ale zaměřím především na 

psychologické aspekty bilancování ţivota a to zejména na poli pracovní kariéry 

v období střední dospělosti a popisu výše uvedených změn, nezbytně doprovázejících 

střední věk, se nebudu dále zabývat. 
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1.1. Vymezení pojmu střední věk z pohledu české vývojové 

psychologie 

„Bilance středního věku představuje šanci opustit dosavadní stereotyp a směřovat 

k ţivotu, který by měl hlubší smysl.“       Marie Vágnerová 

 

Nelze hovořit o české vývojové psychologii, aniţ bych zmínila Václava Příhodu 

a jeho „Ontogenezi lidské psychiky“, jeţ patří mezi první ucelená díla vývojové 

psychologie. Období, kterým se zabývá tato bakalářská práce, rozděluje Příhoda (in 

Šimíčková-Číţková akol., 2010) do dvou stádií: ţivotní stabilizace a vyvrcholení (30 – 

45 let) a interevium, počínající involuce ( 45 - 60 let). Příznačný název prvního období 

značí, ţe Příhoda dobu mezi 30. a 45. rokem ţivota pokládá za období maximálního 

pracovního, tvořivého a psychického vypětí. Celé toto období je podle něj stabilní 

z hlediska rodinného ţivota (i kdyţ někdy dojde k rozvodům). Involuční změny se 

začínají projevovat aţ ke konci tohoto období a v období interevia, kdy dochází 

k úbytku energie, u ţen k depresím vlivem klimakteria a všeobecně k poklesu 

kognitivních i smyslových schopností. Myslím, ţe toto pojetí odráţí pohled předchozí 

generace, kdy bylo typické jedno zaměstnání (a jedno manţelství) na celý ţivot. Jen 

někdy to nevyšlo (rozvod), jinak byl ţivot „naplánovaný“ od mládí aţ do odchodu do 

důchodu. V současné době dochází, podle mého názoru, ke změnám, ať uţ v osobním či 

pracovním ţivotě, daleko častěji neţ v dobách Václava Příhody. 

Marie Vágnerová, v současnosti naše přední vývojová psycholoţka, dělí období 

dospělosti na mladou dospělost (20 – 40 let), střední dospělost (40 – 50 let) a starší 

dospělost (50 – 60 let). Pro mladou dospělost je charakteristické budování kariéry, 

zakládání rodiny a výchova dětí. I kdyţ i v tomto období mohou nastat zásadní změny, 

Vágnerová (2007) se zaměřuje spíše na změny v osobním ţivotě (rozvod, druhé 

manţelství). O proměně profesní role mluví aţ ve druhém období, tj. ve střední 

dospělosti (40 – 50 let) a třetím období, tj. starší dospělosti (50 – 60 let). Střední 

dospělost autorka charakterizuje především vrcholem zralosti, nárůstu zodpovědnosti 

a bilancováním zbývajících moţností, z nichţ některé se v tomto věku uzavírají (pro 

ţeny například mateřství). Člověk středního věku přehodnocuje minulost, rozhoduje se 

o budoucnosti a více neţ kdy dříve klade důraz na smysl a naplnění ţivota. Je třeba se 

rozhodovat uváţeně a racionálně, nestavět si vzdušné zámky, ţít v iluzích, rozhodovat 
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se zbrkle a zkratkovitě (v panice „uţ je téměř pozdě…“), ale zároveň není dobré ani 

úplně na změny rezignovat a říkat „v mém věku…?“. Zralé a uváţené bilancování je 

přínosné a můţe pro mnoho lidí znamenat obrat k něčemu, kde najde vyšší hodnoty 

a hlubší smysl, neţ to, z čeho ţil doposud.   

Podle Vágnerové (2007) vychází motivace ke změně ze dvou protikladných potřeb: 

potřeby změny a potřeby jistoty. Potřeba jistoty se projevuje stabilitou a neměnností, 

zatímco potřeba změny můţe mít různé formy, od symbolické (pouhé zvaţování 

změny), přes změnu nepromyšlenou, která pouze rozbíjí dosavadní stereotyp, aniţ je 

tento stereotyp nahrazen něčím jiným, po změnu promyšlenou, která v dlouhodobém 

vývoji můţe člověku přinést skutečné naplnění. Člověk se v tomto období můţe dostat 

i do stavu, kdy nevidí ţádné moţnosti, „vše uţ je pro něj uzavřené“, coţ můţe vyústit aţ 

v depresi. 

Ve středním věku téţ dochází ke změnám v profesní roli. Člověk se většinou 

nachází na vrcholu profesního postavení, nicméně vnější stimulace v podobě dobrého 

finančního hodnocení uţ ho tolik nemotivuje a usiluje o větší autentičnost a vnitřní 

spokojenost se zvoleným cílem „Z bilancování leckdy vyplyne rozhodnutí změnit svou 

profesi a začít znovu, v oblasti, která se mu jeví osobně více vyhovující, a mohla by 

korigovat dřívější neuspokojivé profesní uplatnění“ (Vágnerová, 2007, s. 197). Někteří 

lidé tedy profesi změní, i kdyţ, jak píše Vágnerová (2007), značná část populace je 

zaměřena především na udrţení stávající pozice, neţ aby usilovala o změnu. Ve 

středním věku se mnohdy lidé snaţí vydrţet konkurenci mladších tím, ţe zvýšeně 

nasadí své pracovní úsilí, coţ můţe vést aţ k syndromu vyhoření a uvědomění si, ţe 

kvůli profesi nezůstalo člověku příliš mnoho času např. na rodinu. 

Langmeier a Krejčířová (2006) ohraničují střední dospělost poměrně široce, od 

zhruba 25-30 let do 45 let, pozdní dospělost pak zasazuje do let 40/45 – 65 let. V období 

střední dospělosti, tedy zhruba do 40 let se soustředí zejména na proţívání osobního 

ţivota, vztahů, manţelství a rodičovství. Čas pro bilancování, krizi středního věku 

a témata, kterými se zabývá tato práce, zařazují do období pozdní dospělosti. Uvádí, ţe 

v období mezi 40. a 45. rokem ţivota se projevuje krize středního věku, která v 70. 

letech minulého století byla povaţována téměř za nevyhnutelnou. Připouští, ţe existují 

i opačné názory (i kdyţ v menší míře), totiţ takové, které toto období vidí jako zlatý 

věk, kdy si lidé mohou uţívat zdraví, peněz i více volného času. Oba autoři uvádějí, ţe 
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existují různá východiska z bilancování či krize středního věku. Někdo „strká hlavu do 

písku“ a horečné činnosti se pokouší „zapomenout“ na to, v jaké fázi ţivota se nachází a 

odmítá se zastavit a zamyslet nad smyslem vlastního ţivota. Jiný se vrhá do různých 

dobrodruţství, včetně mimomanţelských, a jiný člověk propadá depresi, úzkosti 

a rezignaci. Existují však i lidé, kterým se touto vývojovou krizí podaří projít úspěšně 

a pokročí na vyšší úroveň vývoje osobnosti. „Znovu jsou tedy nastolovány otázky 

identity, hodnot a ţivotního smyslu, a člověk se proto znovu obrací spíše dovnitř, 

k vlastnímu nitru“ (Langmeier & Krejčířová, 2006, s. 190).  

Podle mého názoru mají hlavní souvislost s tím, zda člověk ve středním věku 

prochází nějakou významnější krizí či nikoli, rozhodnutí udělaná v mladší dospělosti, 

a to jak v osobním ţivotě, tak v oblasti pracovní kariéry. Pokud je spokojen se svou 

rodinou i prací, tak si myslím, ţe je spokojen i ve středním věku a při hodnocení svého 

ţivota se musí „usmát“ a říci si, ţe udělal dobře. Pokud ovšem někdo udělal dříve chyby 

a omyly -např. ţena, která dříve odmítala své mnohé nápadníky, můţe ve středním věku 

propadnout panice, ţe zůstane sama, nebo někdo, kdo zvolil jiný směr kariéry, neţ měl, 

můţe ve středním věku pociťovat silnou touhu to ještě změnit a něco s tím udělat.  

  

1.2.  Životní obrat 

„Odpoledne ţivota nemůţeme ţít podle téhoţ programu jako dopoledne.“            

Carl Gustav Jung 

 

Jedním z prvních autorů zabývajících se změnami proţívání ve středním věku je 

významný švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung, který vycházel především ze svých 

zkušeností s pacientkami ve věku mezi 35 – 40 lety, kdy tyto ţeny vstupovaly do druhé 

poloviny ţivota s tím, ţe úkol první poloviny, tj. mateřství, byl splněn. Tento předěl se 

netýká pouze ţen, ale i muţů, všech, kteří splnili nároky první poloviny ţivota, coţ 

podle Junga je zvládnutí studia, povolání, výběru partnera, zaloţení a péče o rodinu 

a vytvoření sociálních vztahů. V období kolem 40. roku, kdy má člověk toto vše 

splněno, v období „ţivotního poledne“ jak toto období Jung nazývá, dochází 

k významné proměně duše, vycházející z nevědomí, která se stále více dívá dovnitř. 

„Co mládí hledalo a muselo najít vně, má člověk ţivotního odpoledne najít uvnitř“ 

(Jung, 1995, s. 114).  



11 
 

U člověka dochází k proměnám, které jsou symbolizována následujícími archetypy: 

anima - muţi se stávají citlivějšími, ochotnějšími naslouchat a ustupovat ze svých 

dominantních pozic a tím vystupuje na povrch jejich ţenská část; animus – po 

vychování dětí se u ţen ve středním věku začíná více projevovat maskulinita v podobě 

větší racionality, sebejistoty, rozhodnosti, některé ţeny začnou teprve v tomto období 

budovat kariéry apod.; stín – člověk v procesu sebereflexe objevuje své stinné stránky, 

naučí se je přijímat jako součást sebe sama. Tento celý proces Jung nazývá individuací, 

kdy se vytváří „individuum“, celistvá bytost odlišitelná od ostatních bytostí, kdy se 

jednotlivec stává vlastním bytostným Já (Kast & Riedel, 2014). 

Pohled dovnitř na prahu druhé poloviny ţivota má slouţit k tomu, aby si člověk 

našel nové cíle a novou náplň pro druhou polovinu ţivota a jeho ţivot nestavěl na cílech 

minulých, neulpíval v rutině, která se stává neuspokojivou. „To aţ kdyţ člověk vstoupí 

do hrozivého území kolem čtyřicátého roku, ohlíţí se zpět do minulosti, která se za ním 

nahromadila, a kradmo nebo otevřeně se k němu staví otázka: Kde stojím dnes? 

Vyplnily se mé sny? Naplnil jsem svá očekávání šťastného a úspěšného ţivota, jak jsem 

si ho představoval před dvaceti lety?“ (McGuire & Hull, 2015, s. 275). Toto je podle 

mého názoru klíčový faktor při nějaké větší změně ve středních letech. Člověk se dívá 

zpět, vidí, kam se dostal a zjišťuje, ţe uţ ho to současné neláká tak jako kdysi, z něčeho 

se stala rutina a je třeba najít si nové cíle. Neznamená to však okamţitě opustit to, co 

mám a vrhnout se bezhlavě do něčeho nového, ale důkladně prozkoumat své nitro, 

neboť „objevování sebe samého člověku poskytne vše, co je a měl být, a vše, z čeho a 

pro co ţije“ (McGuire & Hull, 2015, s. 277). A člověk třeba zjistí, ţe uţ nepotřebuje 

tolik peněz a vnějších poţitků, které mu přináší například současné zaměstnání a ţe je 

pro něj důleţitější trávit čas něčím, čím by měl být a pro co by chtěl ţít v druhé 

polovině ţivota.  

Jung takovéto lidi nazývá umělci ţivota a přiznává, ţe ne kaţdému se to podaří. 

„Umění ţít je nevznešenějším a nejvzácnějším ze všech umění – vyprázdnit v kráse celý 

pohár, komu se to podaří? Tak zbývá mnoha lidem příliš mnoho neodţitého a tak 

překračují práh stáří s nenaplněnou aspirací, která jim bezděky odvádí pohled zpět“ 

(Kast & Riedel, 2014, s. 228). Toto je podle mého názoru klíčové Jungovo poselství 

o době středního věku. Nemyslet si, ţe musíme ţít podle stejného vzorce jako v první 

polovině ţivota, ale zastavit se, důkladně se zamyslet, prozkoumat své nitro a podle 

toho přizpůsobit i své cíle a směřování v druhé polovině ţivota. Vţdyť kdyby Jung 
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zůstal ve své původní profesi psychiatra, neprošel si vlastní krizí, nestrávil několik let 

v uzavření se do sebe sama (ne kaţdý si můţe toto dovolit, nicméně to byla forma 

přechodového období mezi něčím starým a něčím novým) na břehu jezera a stavbou své 

věţe v Bollingenu, moţná by svět neměl moţnost seznámit se s jeho myšlenkami 

(v mnohém převratnými) a Jung by nedošel své vlastní individuace. Kdyby zůstal ve 

své původní profesi, moţná by trpěl syndromem vyhoření a nikdo by o něm a jeho díle 

nevěděl.   

 

1.3.  Krize středního věku 

„Není pravda, ţe kaţdý nutně proţije doslovnou krizi, stejně jako není pravda, ţe 

by se někdo nad svým ţivotem v tomto věku nezamyslel.“         Josef Hrdinka 

 

Téma krize středního věku se začalo více zkoumat v 60. letech v USA, kdyţ v roce 

1965 vyšel článek amerického psychoanalytika Elliotta Jaquese Smrt a krize středního 

věku. V něm Jacques zavádí pojem „krize středního věku“ coby uvědomění si 

konečnosti ţivota a s tím souvisejícími symptomy jako je lítost nad promarněnými 

moţnostmi, beznaděj, ztráta smyslu apod. (Hrdlička, Kuric & Blatný, 2006). Jaques 

zkoumal umělce ve věku 35 – 39 let, ve kterém buď umírali častěji neţ průměrná 

populace nebo naopak méně často. Z toho vyvozuje závěr, ţe jedna část z nich krizi 

středu nezvládla, druhá ji překonala a to ji posílilo. Střed ţivota popisuje Jaques jako 

přechodové období, kdy člověk opouští vše dosavadní a rutinní a musí vykročit jinam, 

aniţ přesně ví kam (Říčan, 2004). Ve středním věku dochází ke „konfrontaci s oním 

dětským citovým chaosem, který pro nás představuje strach ze smrti. Dětinská hrůza se 

rozpouští v dospělém smutku“ (Říčan, 2004, s. 282). Krize středního věku podle Říčana 

(2004) není krizí vyvolanou vnějšími událostmi, ale mnohem více vnitřní vývojovou 

krizí, která je nutná k přechodu do další ţivotní etapy. Člověk musí nejprve projít 

obdobím truchlení nad mládím a moţnostmi, které nám uţ navţdy zůstanou zavřené 

a nad sny, které se uţ nikdy neuskuteční.  

Na to, jak mnoho lidí vnímá a proţívá svoje střední léta, zda se cítí být v krizi 

středního věku či naopak vůbec, má vliv mnoho faktorů: jejich výchova, vzdělání, 

povaha, rodina, navyklý způsob řešení problémů. A především vnitřní postoj. Hodně 

záleţí na tom, jak se člověk v mládí rozhodl v důleţitých oblastech ţivota – partner, 
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děti, vzdělání, práce. Pokud se rozhodl správně a cítí se v současnosti dobře nebo své 

„omyly“ napravil dříve, tak můţe proţívat dobu rozkvětu a nejlepší léta. Na druhou 

stranu, pokud však v nějaké oblasti neudělal správné rozhodnutí, která nejsou v souladu 

s jeho vnitřními potřebami a touhami, můţe ve středním věku přijít krize, která je 

takovým znamením k tomu, aby to člověk, dokud ještě můţe, změnil. Ve středním věku 

dochází k předělu, ke vstupu do druhé poloviny ţivota a to s sebou přináší nutně 

zamyšlení nad věcmi, nad kterými člověk dříve nepřemýšlel. Poznání a uvědomění si 

našeho omezeného času a křehkosti existence člověka děsí. Pod tímto uvědoměním 

člověk bilancuje svůj dosavadní ţivot, a buď potvrzuje svůj ţivotní směr, hodnoty a cíl 

nebo se rozhodne změnit směr, protoţe si uvědomuje, ţe další příleţitost uţ asi 

nedostane (Hrdinka, 2014).  

Mnohdy se objeví touha po změně, pro kterou však jedinec nenajde dostatek 

odvahy a změny se pak odehrávají pouze ve fantazii. Po určité době dochází k rezignaci 

a můţe propuknout deprese (Hrdinka, 2013). 

Krize středního věku je bohatě popsána i v literatuře. Zde uvádím příklad, který se 

mi jeví jako velmi výstiţný. Viewegh (2004) popisuje rozhovor dvou kamarádů: 

„Vţdycky jsem se bránil ryze mechanickému dělení lidského ţivota na dekády, ale 

musím přiznat, ţe čtyřicítku skutečně ctím jako určitý zlom… ze ţivota se náhle stalo 

cosi časově omezeného. Z nekonečného oceánu, který jsem měl ještě před pár lety před 

sebou, je najednou rybník. Je třeba zvykat si na představu, ţe některé věci uţ při 

nejlepší vůli nestihneme… Například?... Oslavit se synem jeho třicáté narozeniny…. 

Vţdyť ţádného syna nemáš… o tom právě mluvím.“ (Viewegh, 2004, s. 214). 

 

1.4.  Doba rozkvětu ve středním věku  

„Právě jsem říkal ţeně, ţe budu muset přehodnotit svůj ţivot, a to okamţitě! Nebo 

se z nás stanou mrtvoly. Něco ještě horšího – chodící mrtvoly.“  John Guare 

 

Americká vývojová psycholoţka Gail Sheeyová představuje pozitivnější pohled na 

období střední dospělosti. Také, jako Elliot, píše o krizi smrtelnosti a uvědomění si 

časové omezenosti ţivota. Není to ale pohled pesimistický „teď uţ to jde jenom 

z kopce“, ale naopak pozitivní pohled do budoucnosti s tím, ţe naplnění poţadavků 

první dospělosti (práce, rodina) je splněno, lidé nasbírali zkušenosti a mají nyní více 
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příleţitostí k plánování, investicím, realizaci snů a pozitivním změnám. „Protoţe druhá 

dospělost není úchylkou; je evolucí“ (Sheeyová, 1999, s. 141). Sheeyová (1999) říká, ţe 

ji velice překvapilo, ţe ačkoli se lidé zdráhají vstoupit do období středních let, mnoho 

lidí tyto roky pozitivně přijímá kvůli jejím moţnostem. Mnoho lidí je připraveno a chce 

ve svém ţivotě změnu, coţ jí potvrzuje mnoho lidí z jejího okolí – někdo si větší změnu 

(např. v oblasti kariéry) dovolit můţe, protoţe uţ dostatečně finančně zabezpečil svoji 

rodinu, někdo si velkou změnu dovolit nemůţe. Změna ovšem předpokládá zastavení 

se, vystoupení ze stereotypu a přehodnocení dosavadního ţivota, hodnot a cílů pro další 

ţivot. „Přechod středního věku můţe být velmi aktivní, veselou proměnou“ (Sheeyová, 

1999, s. 144).  

Období středního věku (Sheeyová mluví o věku kolem 45 let) je pro mnohé 

obdobím hledání nových moţností, např. přechodu od zaměstnaneckého poměru 

k podnikání, studiem, změnou kariéry, objevením tvůrčích schopností (někdo např. 

začíná malovat, fotografovat apod.). Lidé začínají více naslouchat svým potřebám, 

objevují nové koníčky či změní práci a snaţí se najít opravdový smysl ţivota. Sheeyová 

píše o přechodu od přeţití k mistrovství, které znamená, ţe pouze nereagujeme na věci 

v ţivotě, které nás potkávají, ale sami si začínáme určovat svůj směr a vytváříme si 

novou identitu. Klademe si otázky typu „Jaký je od nynějška smysl mé existence? Je uţ 

pozdě na změnu? apod. V tomto období je opravdu důleţité mít jasno v tom, co je pro 

naši budoucnost nejdůleţitější. Největší přínos Gail Sheeyové vidím v tom, ţe objevila, 

ţe pro mnoho lidí je střední věk výborná doba k rekapitulaci dosavadního ţivota, 

přehodnocení moţností a nových plánů do budoucna. Její výzkumy dokazují, ţe mnoho 

lidí ve středním věku vidí svůj ţivot „jako příběh pokroku, v protikladu k příběhu 

úpadku, který dříve střední věk běţně provázel“ (Sheeyová, 1999, s. 168). 

  

1.5. Další významné osobnosti zabývající se středním věkem 

„Ze všech narozenin, které jsem kdy musel přestát, byly nejtěţší ty čtyřicáté.“      

Bob Buford 

 

Americká psycholoţka rakouského původu Charlotta Bühlerová hovoří o etapě 

bilancování. Člověk se dívá na své dříve zvolené cíle a hodnoty a porovnává, zda je na 

dobré cestě nebo zda potřebuje něco změnit. „Pokusy napravit učiněné omyly a dohonit, 
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co jsme zmeškali, jsou časté, ale ne vţdy úspěšné ani realistické – a v tom spočívají 

zřejmě ony někdy pozorovatelné krize“ (Langmeier & Krejčířová, 2006, s. 188). 

Bilancování není jednorázové, ale probíhá opakovaně vlivem různých okolností 

(narozenin, úmrtí v okolí, atd.).  

Erik Erikson, který popsal devět stádií v lidském vývoji, charakterizuje střední 

dospělost protiklady generativita (tvořivost) a stagnace (sebezaujetí), přičemţ za 

generativitu povaţuje péči o druhé, zejména o děti, ale téţ tvořivost v podobě výtvorů 

a nových myšlenek „včetně určitého způsobu sebeutváření, především v oblasti dalšího 

vývoje identity“ (Erikson, 2015, s. 70). Opět se zde objevuje téma sebeutváření 

a dalšího vývoje identity, ustrnutí ve vývoji znamená stagnaci, která můţe přinášet 

nespokojenost, deprese, závislosti apod. 

Na něj volně navazuje americký psycholog Daniel Levinson, který studoval 

skupiny muţů a ţen ve středním věku z různých soci-ekonomických poměrů a došel 

k závěru, ţe v období střední dospělosti si lidé uvědomují smrt a časovou omezenost 

ţivota, a ţe se v tomto období zabývají třemi oblastmi: 1) ohlédnutím se 

a zrekapitulováním mladé dospělosti a toho, co doposud dokázali; 2) podnikáním 

prvních kroků do druhé dospělosti, tzn. postupným přechodem z minulosti do 

budoucnosti; 3) uvědomováním si protikladů mladý/starý, tvořivost/destrukce a nutností 

přijmout obě polarity se člověk přesouvá do druhé dospělosti. Je to něco podobného 

Jungovu procesu individuace a sjednocování protikladů (persony a stínu, animy 

a animuse). Podle Levinsona je krize středního věku charakterizována velkými 

změnami, přehodhocování dosavadních voleb a úzkostí s tím spojenou. Levinson udává 

věkovou hranici pro přechod do středního věku mezi 40. a 45. rok (Becker, 2006).  

Americký psychiatr George Vaillant uveřejnil v 70. letech výsledky své tzv. 

Grantové studie, v níţ byli longitudinálně sledování muţi studující na Harvardově 

univerzitě v letech 1939-1944, ve kterém zjistil, ţe kolem 40. roku lidé proţívají 

krizové období, přehodnocují své dosavadní cíle a postoje k ostatním i sobě samému 

a objevují příleţitosti, jak se vyvázat ze závazků a konvencí spojených s mladou 

dospělostí. Probouzejí se v nich ideály, hodnoty a motivace, které dřímaly v době 

budování první kariéry a péče o rodinu. Podobně jako Jaques a Levinson uvádí Vaillant 

jako probouzející moment stáří, nemoc a smrt, které se u lidí středního věku začínají 

objevovat, např. u blízkých (Becker, 2006).  
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Americká psycholoţka Bernice Neugarten se jako jedna z prvních zabývala 

psychologickým vývojem během celého ţivota (lifespan psychology). Vyvrátila některé 

mýty ohledně krize středního věku a byla zastánkyní názoru, ţe neexistuje jeden 

správný způsob úspěšného stárnutí. Střední věk charakterizovala jako období většího 

obrácení se k vnitřním emocím, coţ sniţuje závislost na vnějším světě. Člověk se stává 

více introspektivním (Becker, 2006). 

Etapu dospělosti, zejména období mezi 30. aţ 65. rokem definuje Hrdinka (2013) 

jako období nejaktivnější části ţivota, kdy člověk „jede na plný plyn“. Je to období plné 

šancí a příleţitostí, u člověka dozrává osobnost, je na vrcholu tělesných syn, buduje 

kariéru, rodinu, roste mu sebevědomí z úspěchů ve vnějším světě, zařizuje bydlení, 

vytváří si filozofii, ţivotní cíle a způsoby jejich dosaţení. Zároveň tu jsou ale i negativa 

tohoto období. Někteří lidé na počátku tohoto období jsou ještě neschopni plně se 

odpoutat od rodičů, jsou nezaměstnaní, mají komplexy méněcennosti, nejsou schopni 

navázat dlouhodobý funkční vztah (kolik je dnes „singlů“ mezi 30. - 40. rokem, kteří se 

neustále s někým rozcházejí a stále nemohou najít toho pravého nebo to pravé pracovní 

uplatnění?), selhávají v manţelství, v práci jsou přepracováni a neschopni vyrovnat se 

s nároky a změnami v ţivotě. Autor vidí hlavní riziko právě v tom „plném plynu“, 

v extrémním nasazení. Od dětství se dětem vštěpuje, ţe musí být dobří ve škole, musí 

mít jedničky, znát jazyky, aby byli v ţivotě úspěšní, coţ znamená, aby měli dobře 

zaplacenou práci a mohli si uţívat pohodlí konzumní společnosti. Ve středním věku pak 

tyto „úspěšné děti“, které aţ doposud podávaly výborné výkony v pracovní oblasti 

(zejména u velkých mezinárodních korporací, kde je obrovský tlak na výkon), cítí 

nespokojenost a touhu se tomuto reţimu vzepřít a zvolnit „na poloviční plyn“. Člověk 

pak mnohdy přehodnotí své priority (někdy i pod talkem okolností, např. nemoci nebo 

jiné události) a zjistí, ţe pro spokojený a smysluplný ţivot mu stačí zvolnit a věnovat se 

více tomu, co je v ţivotě opravdu důleţité.  
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2. Pracovní motivace a rozhodování pro změnu kariéry 

„Kdo říká „nemůţu“, ten nechce“.     Reinhard Sprenger 

 

Ve druhé kapitole se zabývám detailněji motivací ke změně, rozhodovacím 

procesem a významem přechodového období mezi něčím starým a něčím novým. Toto 

jsou velmi důleţité aspekty při změně kariéry ve středním věku. Lidé, kteří se pro 

změnu oboru rozhodují, totiţ mají jiţ něco vybudováno, do něčeho nějak investovali 

a nyní se rozhodují, zda to opustit, zda riskovat vzdání se určitých výhod a jistot a jestli 

a jak se pustit do něčeho nového. U kaţdého to probíhá jinak, ale společné všem je, ţe 

s něčím starým se musí rozloučit a u toho překonat pocity strachu a nejistoty, a vydat se 

za něčím jiným. Právě proto jsem si definovala ve svém výzkumu dobrovolnost změny 

kariéry, kde volba je moţná a kde jedinec bere na sebe zodpovědnost za rozhodnutí 

změnit průběh své ţivotní cesty. 

 

2.1. Pracovní motivace  

„Čím více do něčeho vloţíte času, úsilí a energie a vidíte v tom smysl, tím větší 

bude vaše motivace.“     Dan Ariely 

 

Lidé ve středním věku, kteří mají úspěšnou, často velmi dobře placenou kariéru, ji 

většinou opouští proto, aby se věnovali něčemu, co je baví a v čem vidí smysl. Ve 

středním věku přestává vnější odměna v podobě platu být dostatečně motivující 

a mnohdy v nové práci jsou na tom finančně mnohem hůře, přesto jsou rádi, ţe takovou 

změnu udělali. Proč? Německý psycholog Reinhard Sprenger říká, a já s ním velice 

souhlasím, ţe je to proto, ţe tito lidé nechtějí proţít zbytek pracovního ţivota 

v nespokojenosti a stěţování si na neuspokojivou situaci, ale ţe jsou schopni se 

rozhodnout a za takové rozhodnutí nést zodpovědnost. Odměnou je jim pak nikoli 

finanční jistota a stereotyp, ale radost z učení se novým věcem a pocit nezávislosti. 

„Odměny svádějí lidi k tomu, aby dělali i něco, co nemá smysl a nebaví je, jen kdyţ je 

odměna vysoká. Jsou to dobré důvody pro mé konání? Dělám to, co opravdu chci?“ 

(Sprenger, 2013, s. 94). Sprenger přirovnává systém odměn (od dětství přes školu aţ po 
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odměny v zaměstnání) k drogám, které vytvářejí závislost. Lidé, kteří z tohoto systému 

dokáţou vystoupit a vydat se na vlastní cestu, aby opět měli kontrolu nad svým 

ţivotem, prokazují velkou odvahu a dostatek sebedůvěry, aby takovýto krok v ţivotě 

udělali. Pak pracují pro věc samotnou, protoţe je baví, a nikoli kvůli odměně.  

Existuje mnoho teorií motivace a já je zde nebudu uvádět všechny, jen zmíním ty, 

které se podle mě vztahují k tématu dobrovolné změny kariéry. Asi nejvýznamnější 

osobností je Abraham Maslow, americký psycholog, který seřadil potřeby do pyramidy, 

kde na nejvyšší pozici jsou tzv. růstové potřeby neboli potřeby bytí či metapotřeby. 

Jedná se o potřeby, které si člověk uvědomí v momentě, kdy všechny niţší potřeby jsou 

jiţ uspokojeny, tj. fyziologické potřeby, potřeby bezpečí (tj. i finančního zabezpečení), 

potřeby lásky a potřeby uznání. Kdyţ má člověk toto vše, začíná pociťovat potřebu 

seberealizace, která se týká touhy sebenaplnění a uskutečnění svých moţností 

(Plháková, 2003). 

Před Maslowem, zhruba ve 40. letech minulého století, začal motivaci zkoumat 

Harry Harlow, který si při experimentech s opicemi všiml, ţe kromě biologických 

potřeb (pudů) a odměn a trestů existuje ještě něco, proč opice řešení hlavolamu 

provádějí. Dospěl k názoru, ţe je to fakt, ţe činnost samotná opice baví a přináší jim 

uspokojení (Pink, 2011). V 50. letech provedl výzkum pracovní motivace americký 

psycholog Frederick Herzberg, který zjistil, ţe existují dvě skupiny faktorů, které 

motivují člověka k práci. Jedna skupina se soustředí kolem podmínek práce, včetně 

platu, kolektivu apod. Tyto faktory nazývá hygienické neboli vnější nebo také 

dissatisfaktory, které mohou pouze zmírnit pracovní nespokojenost v ne-nespokojenost. 

Kromě toho existují jiné faktory, vnitřní, které nazývá motivátory (satisfactory), které 

souvisí s vlastní prací a které vedou k pracovní spokojenosti a motivaci (Pauknerová 

a kol., 2006).  

Za důleţité povaţuji tzv. Hawtornské studie, které provedl profesor z Harvardu 

Elton Mayo. Tyto studie, provedené v továrně Western Electric, byly původně 

zaměřeny na zkoumání vlivu fyzických podmínek práce na pracovní výkon. Ukázaly 

ale, ţe daleko větší vliv na výkon mají sociální vztahy na pracovišti a uznání. Tento 

„hawtornský efekt“ měl za následek posílení motivace budováním neformálních 

sociálních skupin a zlepšování vztahů na pracovišti (Pauknerová a kol., 2006). 
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Další teorií motivace, která podle mého názoru přispívá k objasnění změny 

pracovního oboru, je potřeba sebeurčení Edwarda Deciho. Tento americký psycholog 

prováděl různé pokusy, aby zjistil souvislosti mezi vnější (extrinsic) a vnitřní (intrinsic) 

motivací. Tyto výzkumy potvrdily, ţe „předvídatelné vnější odměny, jakými jsou 

peníze, bonbony či osvědčení, sniţují vnitřní motivaci k provádění subjektivně 

přitaţlivých aktivit“ (Deci in Plháková, 2003, s. 383). Potřebu sebeurčení je nutné 

rozvíjet jiţ při výchově dětí, kdy místo odměn a trestů (vnější motivace) je u nich 

podporována samostatnost a odpovědnost za důsledky svého chování (vnitřní 

motivace). 

Současný výzkumník pracovní motivace Dan Ariely (2012), americký psycholog 

a behaviorální ekonom izraelského původu, vystupuje v televizní show zvané Ted 

Talks. V jedné z nich hovoří na téma pracovní motivace. Jednoznačně prohlašuje, ţe 

finanční motivace je zcela nedostatečná pracovní motivace a na mnoha příkladech to 

dokazuje. Například horolezci, kteří zdolávají hory z vnitřní potřeby nikoli kvůli 

penězům, naopak za své expedice draze platí. Dále uvádí příklady lidí, kteří pracují na 

nějakých projektech (skládaní lega, prezentace apod.), které jsou hned likvidovány 

(prezentaci nikdo nepotřebuje, lego je hned rozebráno). Ukazuje, co to dělá s motivací 

lidí – upadají do deprese, protoţe nevidí smysl své práce. Ariely říká, ţe především náš 

čas, úsilí, energie, kreativita a výzva jsou hlavními motivačními faktory. Pokud se do 

něčeho plně vloţíme, dáme do toho maximum úsilí a snahy, tak máme velkou motivaci. 

Jako příklady uvádí pečení polotovaru, kde zákazníci vyţadovali nikoli téměř hotový 

produkt, ale nedokončený výrobek, aby do něj mohli vloţit svoji práci. Podobným 

případem byl i nábytek firmy IKEA, kde bylo nutné vše sestavit. Absolutním případem 

je pak výchova vlastních dětí, kde člověk vloţí téměř veškerý svůj čas, úsilí, city apod., 

proto v dětech má smysl ţivota nejvyšší. Ariely shrnuje, ţe demotivující pracovní 

podmínky mohou snadno zničit radost z práce i u nadšených a zapálených jedinců. 

A čím méně smyslu práce poskytuje, tím více peněz za ni poţadujeme.  

Další významný současný badatel v oblasti pracovní motivace je Daniel Pink 

(2011), který se ve své knize “Pohon” zamýšlí nad tím, co lidi motivuje k výkonu. 

Motivační systém odměn a trestů z doby průmyslové revoluce nazývá motivací 2.0 

(přirovnání k operačnímu systému počítače) a povaţuje jej za překonaný. Moderní 

motivační systém, nazvaný 3.0, vychází ze tří prvků: autonomie, mistrovství a smyslu. 

“Tam, kde motivace 2.0 hledala poslušnost, motivace 3.0 hledá aktivní zájem” (Pink, 
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2011, s. 83). Aby autonomie neboli nezávislost mohla v pracovním prostředí fungovat, 

je nutné dobré nastavení úkolů v podobě jasných cílů a moţnost okamţité zpětné vazby. 

Mistrovstvím se myslí úsilí jako způsob zlepšení se v něčem, na čem záleţí. Je to 

schopnost vytrvalosti a nadšení pro dlouhodobé cíle. Pokud někomu takováto vytrvalost 

chybí, málokdy má elán se pustit do nové kariéry, protoţe to vyţaduje velké 

a dlouhodobé úsilí, ať jiţ něco nového vystudovat nebo vybudovat nějakou firmu apod. 

Jak píše Pink, cesta k mistrovství není lemována růţemi. Pokud jde o smysl, Deci, Ryan 

a Niemiec (in Pink, 2011) realizovali na Univerzitě v Rochestru výzkum na to, jak se 

v ţivotě daří absolventům univerzity. Rozdělili je na dvě skupiny, první měla “ziskové 

cíle” zaměřené navenek, na získání bohatství a slávy a druhá skupina na “smyslové 

cíle” zaměřené na pomoc druhým, učení se a profesní růst. Není překvapující, ţe druhá 

skupina udávala vyšší míru spokojenosti a subjektivní pohody a téměř ţádné pocity 

úzkosti a deprese. Druhá skupina, přestoţe svých cílů ve vnějším světě dosáhla, 

vykazovala vyšší míru úzkosti a deprese a dalších negativních znaků. 

  

2.2. Motivace ke změně 

„Mnozí neustále stojí krůček před tím, ţe začnou ţít.“      Reinhard Sprenger 

 

Americký psycholog Martin Seligman v knize „Opravdové štěstí“ dává příklady 

lidí, pro které je práce pouhým zaměstnáním (práce je pouze zdrojem peněz, nebaví je, 

přejí si, aby práce utíkala rychle, a těší se na víkend), přes profesi (práce je baví nyní, 

ale nechtějí v ní dlouhodobě pokračovat, myslí na povýšení) po poslání (práce je 

významnou součástí jejich bytosti, je to zároveň koníček, na důchod se netěší). 

„Nejsrozumitelnějším aspektem štěstí během pracovního dne je hluboké zaujetí činností 

– kdyţ se při práci cítíte zcela sami sebou“ (Seligman, 2003, s. 209). Hluboké zaujetí 

činností je součástí stavu flow, který popsal psycholog maďarského původu Mihaly 

Csikszentmihalyi, jenţ stál u zrodu pozitivní psychologie. Nejprve se zaměřoval na 

studium kreativity a zjistil, ţe lidé, kteří se plně ponoří do tvůrčího procesu, zapomínají 

na čas, hlad, nepohodlí apod. a jsou svou činností zcela pohlceni. Záţitek flow je 

pocitem hlubokého uspokojení, radosti a pocitem, ţe jsme pány svého vlastního osudu 

(Slezáčková, 2012). Csikszentmihalyi nazval takovou zkušenost „autotelickou“ neboli 

na sebe zaměřenou. Při autotelické zkušenosti je činnost samotná odměnou (Pink, 
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2011). Pokud práce lidem ve středním věku nepřináší pocit uspokojení, odhodlají se 

někteří jedinci pro její změnu. 

Člověk má důleţitou potřebu neustále se učit něco nového. Jak píše americký 

humanistický terapeut Carl Rogers „faktorem podporujícím mé riskování je má 

znuděnost bezpečím a předurčeností“ (Rogers, 2014, s. 87). Jedním z důvodů, proč lidé 

mění kariéru, je dlouhodobá stagnace a ţádná příleţitost k učení a růstu. 

Mnoho lidí touţí po tom změnit práci, ale ve změně jim brání obavy, zda dokáţí 

zvládnout ţivot v jiném prostředí a jak překonají finanční nejistotu. Nestačí jen chtít, 

důleţité je také mít sebedůvěru ve své schopnosti změnu uskutečnit. Také hraje roli 

určitá pohodlnost a myšlení „co bych v mém věku…“, „ale má to i takové a takové 

výhody“. Tento postoj nazývá psycholog Jan Soukup, který se zabývá motivací ke 

změně a vede kurzy motivačních rozhovorů, obhajovacím reflexem. Reflexem proto, ţe 

obhajování typu „ano, ale…“ není výsledkem uváţeného rozhodování, ale automatickou 

reakcí. Také se tento jev nazývá psychologická reaktance, coţ je „reakce na pocit 

reálného či hrozícího omezení vlastní svobody a moţností výběru“ (Soukup, 2014, 

s. 23). Lidé se snaţí uhájit pocit vnitřní svobody proti vnějším tlakům. Nechtějí si 

zkrátka nechat do věcí mluvit a tím se brání manipulaci. Aby ke změně došlo, musí se 

motivace propojit s chováním a to z vlastní svobodné vůle. 

Na tomto místě je dobré zdůraznit, ţe změna kariéry ve středním věku se týká 

malého procenta populace. Většina lidí je buď více méně se svou prací spokojena nebo 

nemá reálnou moţnost svoji situaci změnit, například z finančních důvodů. Jsou ale 

jedinci, kteří se v mládí pro něco rozhodli a ve středním věku jiţ dávno ví, ţe tato dříve 

zvolená kariéra jim není blízká a mají zároveň moţnost to změnit. Pokud to není změna 

zbrklá, ale dobře promyšlená a člověku se podaří zahájit novou profesní kariéru 

v oblasti, která je jeho zaloţení a proţívání blízká, dokáţe člověka naplnit smyslem 

a hlubokým uspokojením. A to můţe mít příznivý vliv i na další ţivotní oblasti (Pilná, 

2015). 
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2.3.  Rozhodovací proces  

„Dělej si, co chceš, řekl Bůh, a zaplať za to.“   Španělské přísloví 

 

Španělské přísloví naznačuje, ţe vţdy máme volbu si vybrat, ale platíme za to 

určitou cenu. Ačkoli se tato práce zabývá lidmi, kteří se rozhodnou pro změnu povolání, 

rozhodují se i ti, co nic nemění. Jejich rozhodování je moţná neuvědomované, pasivní, 

ale rozhodování to je, a to kaţdý den pokračovat v tom, co dělají. Mnozí jsou 

samozřejmě spokojení právem s tím, co si zvolili v mládí, ale jsou i lidé, kteří by rádi 

něco změnili, ale neučiní ţádný krok od přání k činu, a to proto, ţe se neumějí či 

nechtějí vědomě rozhodovat. Kaţdé rozhodnutí s sebou nese i nutnost něčeho se vzdát.   

Při rozhodování mnoho lidí proţívá ambivalenci, tzn. nerozhodnost mezi 

variantami. Poté, co se přikloní k jedné variantě, začne na ní člověk hledat vady a druhé 

řešení mu připadá lepší (odejít – zůstat). Jen do té doby, neţ se ručičky na vahách 

převáţí, zvítězí druhá varianta, která se v tu chvíli začne stávat méně atraktivní 

(Soukup, 2014). Tuto ambivalenci popsal jiţ Kurt Lewin, který v teorii pole definoval 

valence (psychologická skutečnost, která má pro osobu zvláštní hodnotu). Tyto valence 

nabývají pozitivních či negativních hodnot v závislosti na potřebách daného jedince 

(Drapela, 1997). Například, kdyţ je nutné splácet hypotéku, stabilní pracovní místo má 

větší prioritu neţ práce, která člověka baví a je méně placená. Naopak, kdyţ má jedinec 

vyřešeny finanční záleţitosti, oblast zájmu se stává důleţitější. 

 

2.4.  Proces změny – fáze kariérové změny  

„Být odpovědným znamená být nepochybným autorem události nebo věci.“                   

Jean Paul Sartre 

 

Změna je proces označovaný téţ jako cyklus změny, jeţ lze rozdělit na několik fází. 

Fáze změny zahrnují stav před uvaţováním o změně, zvaţování změny a rozhodnutí pro 

změnu. V první fázi si člověk ještě ani neuvědomuje rozpory mezi současným 

a ţádoucím stavem nebo jsou okolnosti změny natolik nepřijatelné, ţe o ní člověk ani 
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nepřemýšlí (např. z finančních důvodů nepřichází změna práce v úvahu). Ve druhé fázi 

si jiţ člověk uvědomuje nesoulad mezi tím, co je a co by chtěl. Není spokojen 

v současné práci a začíná o změně uvaţovat. Ve třetí fázi dochází k rozhodnutí pro 

změnu a naplánování jednotlivých kroků k jejímu uskutečnění. Tento celý proces není 

ale takto jednoduchý, člověk se můţe pod vlivem okolností vrátit do fáze předchozí. 

Někdo například zvaţuje odchod z práce a jeho partner dostane v ten čas výpověď, tak 

se uvaţování o změně na nějaký čas odkládá (Soukup, 2014). 

Ke kariérovým změnám dochází častěji ve Spojených státech neţ u nás. Barlay, 

Stolz a Chung (2011) uvádějí, ţe v USA je běţné, ţe člověk během ţivota projde mnoha 

změnami ve své kariéře. Někteří změní pouze pracoviště, jiný kompletně celou kariéru. 

Feldman (2002) definuje změnu kariéry jako nové povolání, které vyţaduje zcela 

odlišné dovednosti, denní rutinu a pracovní prostředí neţ má člověk v zaměstnání 

současném. Podobně Heppner, Multon a Johnston (1994) definují kariérovou změnu 

jako přechod z jednoho okruhu povinností ke kompletně jinému okruhu pracovních 

činností v jiném pracovním prostředí. 

Kariérová změna se děje kdykoli v ţivotě, nejčastěji však ve středním věku. 

Barclay, Stolz a Chung (2011) uvádí tento věk mezi 35. a 65. rokem ţivota a důvody 

pro změnu kariéry vidí v nespokojenosti se současným povoláním, nedostatkem výzvy, 

nedostatečné  identifikaci se svým povoláním, ve stresu a úzkosti z práce, konflikty na 

pracovišti apod. Autoři přišli s koncepty transteoretického modelu změny (TTM) 

a kariérovém rozvoji během celého ţivota („life-span approach to career development“, 

LSLS). Stadia modelu TTM, kterými člověk plynule projde v průběhu změny, byly 

původně popsány v situacích, kdy se člověk rozhodně pro alternativní (zdravější) 

způsob ţivota, např. při odvykání kouření.  

Pět fází modelu TTM/LSLS při změně kariéry zahrnuje tyto fáze: 

1. Prekontemplace (TTM)/Odpoutávání (LSLS) – v této fázi si lidé nemusí 

uvědomovat souvislost mezi svou rozladěností a nespokojeností v práci; 

dochází např. ke konfliktům z kolegy, přestává je práce bavit 

2. Kontemplace (zvaţování), (TTM)/Růst (LSLS) – rostoucí povědomí o pracovní 

nespokojenosti; uvědomění si budoucnosti; prvotní myšlenky na kariérovou 

změnu a s tím související pochybnosti; zvaţování pro a proti změně; zvyšování 

osobní kontroly a účinnosti („self-efficacy“)  
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3. Příprava (TTM)/Prozkoumávání (LSLS) – v této fázi se objevuje zvýšená 

motivace ke změně kariéry; ochota prozkoumat své zájmy a dovednosti 

v různých testech nebo „assessment“ centrech; zvaţování dalšího vzdělávání; 

krystalizace a upřesnění nového kariérového zaměření 

4. Akce (TTM)/Zavedení (LSLS) – tato fáze procesu změny je nejnáročnější na 

energii a úsilí; člověk musí zvládat stres, kdy ještě mnohdy zůstává v původním 

povolání a zároveň se připravuje na jiné, např. studiem; v této fázi je vidět 

značné odhodlání a vysoká osobní účinnost; je nutné naučit se nové dovednosti 

a adaptovat se na nové prostředí 

5. Udrţení (TTM)/Udrţení (LSLS) – v této fázi dochází k dokončení procesu 

kariérové změny; člověk začíná působit v nové kariéře, buduje si nové kontakty 

a získává zkušenosti; dochází k posílení sebedůvěry a rozvoje nových 

kompetencí (Barclay, Stolz & Chung, 2011).  
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2.5.  Význam přechodového období 

„V ţivotě nikdy nemůţe nastat nové období, dokud nezemře to předchozí. Abychom 

mohli něco získat, musíme se nejdříve něčeho vzdát.“           William Bridges 

 

Během období změn je velmi důleţité, aby vnitřní stav reflektoval vnější změnu. 

Pokud přetrvává i v nové situaci starý pohled na svět, staré vnímání sebe sama i starý 

ţebříček hodnot, skutečný proces změny téměř ani nenastal (Bridges, 2004). 

Přechodové období dává člověku příleţitost uzavřít to staré a začít něco nového a být 

v souladu s tímto krokem, coţ znamená, ţe se člověk neustále neohlíţí zpět, neříká „co 

by kdyby“ a nezpochybňuje své rozhodnutí. Vnější změna je vnitřně přijata.   

Tradiční společnosti strukturovaly průběh ţivotních změn pomocí rituálů. Gennep 

(1997) si všiml, ţe ačkoli se rituály mezi jednotlivými kulturami mohou značně lišit, 

jedno mají společné, a to fázi odloučení, pomezní období a opětovné začlenění.  

Přechodové období je významné v tom, ţe poskytuje čas na zastavení, přemýšlení 

a přehodnocení dosavadní ţivotní cesty. Mnozí si ale tuto nutnost neuvědomí, jsou 

vytíţeni prací, péčí o děti, později rodiče, a kdyţ jednou odejdou do důchodu, tak si 

moţná uvědomí, ţe něco důleţitého nestihli. Pilná (2015) píše, ţe i přes spoustu 

závazků a povinností bychom si měli najít delší čas jen sami pro sebe, abychom na 

konci ţivota nezjistili, ţe jsme ţili podle plánů někoho jiného. Přechodové období by 

proto mělo slouţit především k tomu, aby měl člověk čas naslouchat sám sobě a hledat 

hodnoty a smysl, které ho skutečně naplní. Jak píše Ware (2012), lidé před smrtí nikdy 

nelitují toho, ţe nestrávili více času v práci či ţe nevydělali více peněz, ale naopak ţe 

neţili podle sebe, ţe například vykonávali práci, která je nenaplňovala a v níţ neviděli 

smysl. 

Buford  (2003) není psycholog, ale americký televizní magnát, který ve svém 

středním věku zjistil, ţe touţí nikoli pouze po úspěchu, ale téţ po smyslu, který nazývá 

vliv nebo význam. Ve své velice zajímavé knize „Poločas ţivota“ popisuje svůj příběh, 

kde přirovnává ţivot k fotbalovému zápasu. Zmiňuje, ţe člověk ve středním věku má 

výhody toho, ţe uţ dobře zná své silné a slabé stránky a ţe v ţivotě nasbíral mnoho 

zkušeností, které ve druhém poločase můţe smysluplně vyuţít. Buford si sám začal 

klást velmi důleţité otázky: „Naslouchám svému tichému hlasu? Je má práce stále ještě 

středem mého ţivota a identity? Co mě doopravdy motivuje? Jak by můj ţivot vypadal, 
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kdyby se mi opravdu vydařil?“ (Buford, 2003, s. 19). Buford pracovní ţivot přirovnává 

k fotbalovému zápasu, přičemţ přechodové období je přestávkou mezi dvěma poločasy. 

V této přestávce se má člověk zamyslet nad tím, jaký význam má jeho ţivot a čemu se 

chce věnovat v druhé polovině ţivota. On sám zvaţoval změnu kariéry, jiţ nechtěl být 

pouze vrcholným manaţerem, ale táhlo ho to více k náboţenským otázkám. Zvaţoval 

změnu kariéry, kdyţ zasáhla vnější okolnost v podobě tragické smrti jediného syna. To 

uspíšilo jeho rozhodnutí vzdát se části svého pracovního úvazku a ve zbývajícím čase se 

věnovat tomu, co ze svého pohledu povaţuje za důleţité. 

 

2.6. Nové trendy– proteovská a portfoliová kariéra  

 

V této kapitole se mluví o nových trendech v kariéře, proto na úvod zmíním jednu 

z moţných definic kariéry. Jedná se o sled zaměstnání a prací, které člověk zastává 

v průběhu svého pracovního ţivota (Arnold, 2007). 

V současné době je hodně diskutovaný koncept proteovské kariéry. Nese své 

pojmenování po řeckém bohu Proteovi, který podle mytologie dokázal měnit svůj tvar 

a podobu, aby mohl snadněji dosahovat svých cílů (Kirovová, 2011). Jde o koncept, 

který se odklání od tradičního vnímání kariéry jako postupu po hierarchickém ţebříčku 

firmy a růstu finančního ohodnocení. Místo toho se klade důraz na subjektivní 

kariérový úspěch dosaţený skrze samostatné řízení a regulaci odborného vzdělávání 

a rozvoje (Kyzlinková, nedat.). Proteovská kariéra vychází z hodnot jedince a její směr 

a cíl je dán rozhodnutím jedince podle toho, co je pro něj důleţité a čemuţ odpovídá 

poptávka na trhu práce. Člověk vyuţívá svých silných stránek, pracuje „sám na sebe“ 

a své sluţby flexibilně nabízí různým firmám. Výzkumy tento trend v USA potvrzují. 

Hall a Chandler (2005) uvádějí, ţe pro jedince orientovaného na proteovskou 

kariéru je důleţitá osobní svoboda a rozvoj. Úspěšná kariéra je posuzována spíše 

psychologickými neţ finančními faktory a znamená především sebeaktualizaci 

a proţívání smyslu a naplnění. Chin a Rasdi (2014) ve své výzkumné studii rozebírají 

faktory na straně jedince, na straně pracovní náplně i organizace a popisují, jak lze 

proteovskou kariéru rozvíjet. 

Jak píše americký kariérový kouč Block (nedat.), proteovská kariéra je trendem 

budoucnosti. Příčiny vidí ve změnách v technologiích (díky internetu a mobilním 
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zařízením je moţno pracovat odkudkoli), v trendu firem vyhledávat externí zdroje 

(„outsourcing“) a ve slábnoucí jistotě zaměstnance, ţe si udrţí pracovní pozici v jedné 

firmě po celý ţivot (nemluvě o nechuti lidí v současnosti pracovat na jednom místě 

celý ţivot). „Proteovské řešení“ je proces, ve kterém si jedinec monitoruje a hodnotí 

pracovní trh dnešní i budoucí a rozvíjí své schopnosti, kvalifikaci a dovednosti k přeţití 

na neustále se měnícím trhu práce. Tento proces zahrnuje celoţivotní vzdělávání, více 

zdrojů příjmů a podnikatelský přístup k práci. 

Podobným konceptem je i tzv. portfoliová kariéra, kde lze kombinovat více 

zaměstnání na poloviční úvazek či pracovat na „volné noze“ pro více firem (to uţ se 

blíţí proteovské kariéře). Výhodou portfoliové kariéry, kdy člověk pracuje na částečný 

úvazek u nějaké firmy, je dostatek volnosti pro činnost, která člověka více naplňuje 

a baví. Jak píše Hansen (nedat.), zhruba dvě třetiny manaţerů, kteří opustili zaměstnání 

nebo odešli do předčasného důchodu a zaloţili si portfoliovou kariéru, uvedlo, ţe jsou 

spokojení. Mezi výhody portfoliové kariéry patří moţnost řídit své vlastní aktivity, 

nepředvídatelnost a osvobození se z firemní politiky. Nevýhodou naopak je nesnadnost 

nalezení své vhodné role, nejistota a potřeba vytváření nových kontaktů 

a sebeprezentace. 

Uvedla jsem zde oba příklady nových kariérových trendů, protoţe právě výhody 

takovéto podoby kariéry mnozí lidé ve středním věku vítají. 
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3. Možnosti odborné pomoci formou psychoterapie,  

a koučování v období rozhodování  

„Vědět a nejednat znamená vůbec nevědět.“     Japonské přísloví 

 

Podle výzkumů (Barclay, Stolz & Chung, 2011) zhruba 33% lidí v USA, kteří 

dobrovolně změní kariéru, vyhledají odbornou pomoc. Kariéroví poradci, jejichţ sluţby 

zahrnují poskytování informací, koučování a mentorink, jsou ceněnými partner těch, co 

hledají dobrovolnou změnu kariéry. Poradci pomáhají lidem s rozhodnutím, dodávají 

jim odvahu a sebedůvěru a udrţení jejich odhodlání. Také mají příslušné dovednosti, 

jak zacházet s emocemi jako jsou strach, úzkost, deprese a pochybnosti o sobě. 

Také psychoterapie můţe v klientovi probudit touhu ke změně, můţe aktivovat jeho 

vůli k jednání. Yalom zdůrazňuje význam vůle, kterou nazývá „orgánem budoucnosti“ 

(Yalom, 2006, s. 299). Význam účinné terapie podle Yaloma spočívá nikoli pouze 

v uvědomění si potřeby změny, ale v konkrétním jednání a plnění této potřeby. 

„Terapie je účinná potud, pokud ovlivní pacientovu vůli“ (Yalom, 2006, s. 300).  

K uvědomění si, co je pro člověka důleţité a, můţe přispívat psychoterapie, ale 

i koučování či poradenství nebo nějaká ţivotní událost či krize, která přiměje člověka 

se více zamyslet nad svými ţivotními hodnotami. 

 

3.1. Analytická psychoterapie  

„Objevit, co je v nás jedinečné, vyţaduje důkladnou úvahu a my si najednou 

uvědomíme, jak je takový objev jedinečnosti obtíţný.“ C. G. Jung 

 

Přínosem analytické psychoterapie pro někoho, kdo se nachází na důleţité ţivotní 

křiţovatce, můţe být práce s nevědomím pomocí analýzy snů či imaginace. Jung měl 

pacienty, většinou to byly ţeny, o kterých Jung prohlásil: „Přibliţně třetina mých 

případů netrpí ţádnou klinicky definovatelnou neurózou, pouze pocitem nesmyslnosti 

a bezcílnosti ţivota. Plné dvě třetiny mých pacientů jsou lidé, kteří vstoupili do druhé 

půle svého ţivota“ (Jung, 2001, s. 7). Analytická psychologie pak se můţe stát 

průvodcem na cestě individuace, kdy člověk poznává, čím je jedinečný a co je jeho 
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poslání v ţivotě. Prochází procesem naplnění osobnostního potenciálu integrací 

protikladů, přijetím svého „stínu“, v harmonický celek. 

Někdy si člověk myslí, ţe ví, co chce, ţene se za tím a ignoruje výstraţné signály. 

Analytická psychologie ráda mluví v obrazech a metaforách a zde lze uvést Jungovo 

přirovnání snu jednoho svého pacienta k vlaku, jehoţ předek se směle řítí vpřed a zadní 

část zůstává v zatáčce. Pokud člověk si toto nepřizná (zadní část coby symbol 

nevědomého odporu k přání, které se tlačí dopředu), vlak vykolejí a původní záměry 

zůstanou nenaplněny. Jung uvádí příklad muţe, který se chtěl stát profesorem v Lipsku, 

ale měl sny, které ho, jak vyšlo v analýze najevo, od tohoto plánu odrazovaly. Nedbal 

jich, pokračoval ve svých plánech a dopadl špatně (Jung, 2014). V analytické terapii 

nejde o to klienta podporovat v čemkoli, co si zamane, ale umoţní mu náhled do jeho 

nevědomí a pomůţe mu pochopit i jeho skryté motivy. 

Jungiánská analytička Verena Kastová (2012) uvádí příklad klienta, který kolem 

čtyřicítky trpěl depresemi. Zjistila, ţe na přání otce vystudoval ekonomii a měl 

úspěšnou obchodní kariéru. Jeho původním snem však bylo něco dokázat v umělecké 

profesi. Při terapii ho Kastová povzbuzovala, aby více naslouchal svým snům 

a imaginacím. Kdyţ si uvědomil, ţe zanedbal to, co mu bylo osobně blízké, začal se 

umění více věnovat. Pak mu bylo nabídnuta vyšší pozice v obchodní oblasti. Kdyţ ji 

přijal, stal se více depresivním a destruktivním ve vztazích ke svému okolí. Nakonec 

svou situaci vyřešil takto: „místo převzetí odpovědnějšího postu tedy přijal místo, při 

kterém mohl pracovat na částečný úvazek, a začal být opravdu umělecky činný“ 

(Kastová, 2012, s. 33).  

 

 

3.2. Logoterapie – hledání smyslu 

„Neexistuje nic, co by člověku umoţňovalo lépe překonávat potíţe, neţ právě ono 

vědomí, ţe pracuje na nějakém úkolu.“    Viktor Frankl 

 

Vídeňský psychiatr Viktor Frankl je zakladatelem logoterapie, tzv. třetí vídeňské 

školy (po Freudovi a Adlerovi), psychoterapeutického směru, jejímţ hlavním obsahem 

je hledání smyslu. Člověk hledá smysl v naplňování hodnot, které mohou být záţitkové, 

tvůrčí či pokud tyto dvě nelze uskutečnit, tak alespoň postojové (člověk má absolutní 



30 
 

svobodu v tom, jaký bude zastávat postoj). Pokud člověk zaţívá nedostatek smyslu ve 

svém ţivotě, pak logoterapie uţívá výraz existenciální frustrace. Tato frustrace 

způsobuje výrazný pokles motivace (například v pracovní činnosti), pocity 

nespokojenosti, nízké výkonnosti apod. 

Do terapeutické praxe přicházejí často lidé se steskem, ţe jim chybí „velký smysl“ 

ţivota, „to hlavní směřování“, ať uţ v osobním nebo pracovním ţivotě. V tomto 

okamţiku je velmi důleţité zjistit, zda tito lidé ve svém ţivotě jiţ zaţívali naplnění, 

uspokojení, uměli proţívat radost a smysl ţivota, nebo dosud nevěděli a vůbec neví, 

k čemu by se mohli v ţivotě vztahovat či co by je mohlo naplňovat.  

Frankl polemizuje s Freudem v tom, ţe motivací člověka není nějaký 

homeostatický stav bez napětí, nýbrţ usilování o nějaký cíl, který je člověka hoden 

a který ho převyšuje (Yalom, 2006). Pokud člověku takový smysluplný cíl chybí a jen 

přešlapuje na místě, kde se necítí být sám sebou, kde není motivován k činnosti zevnitř, 

ale pouze vnějšími okolnostmi (dobrým platem atd.), můţe i somaticky onemocnět. 

K tomu Frankl říká, ţe pokud zápas o ţivotní cíl zůstává bezvýsledný, člověk trpí nejen 

pocity pustoty a prázdnoty, nýbrţ i urychluje stárnutí a můţe způsobit i fyzické nemoci 

či předčasnou smrt. Uvádí příklady lidí, kteří po odchodu do důchodu, kdyţ nemají 

adekvátní náhradu v podobě koníčků či péče o vnoučata, začínají rychleji chřadnout, 

podléhat chorobám a dříve umírají. A naopak ti, kteří mají nějaký koníček, dělají něco, 

co je naplňuje a baví, tak se doţívají vysokého věku ve zdraví. Frankl (1998) téţ uvádí 

zhoubný vliv nezaměstnanosti na lidskou psychiku.  

Ve středním věku mnoho lidí proţívá pocity prázdnoty a existenciální frustrace 

nikoli jenom v nezaměstnanosti, nýbrţ mnohdy v zaměstnání, které jim nepřináší 

radost. A jak píše Frankl (1998), tyto rozlady a deprese, které nazývá „noogenní 

neurózy“ vznikající z absence smyslu, mizí, jakmile si člověk najde práci, i třeba hůře 

placenou, kde ale získá pocit, ţe slouţí dobré věci a ţe není zbytečný.  

To, ţe logoterapie můţe pomoci v hledání smyslu a nové práce, uvádí Frankl na 

pěkném příkladu z praxe. Přišel k němu americký diplomat pracující ve Vídni s tím, ţe 

potřebuje pokračovat ve své psychoanalýze, kterou začal v New Yorku. Frankl se 

zeptal, proč vůbec s terapií začal a onen diplomat mu sdělil, ţe byl nespokojen se svou 

pracovní kariérou a ţe pro něj bylo těţké být v souladu s americkou zahraniční 

politikou. Jeho psychoanalytik mu poradil, aby se usmířil s otcem, protoţe americká 
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vláda symbolizuje jeho otce. Po pěti letech psychoanalýzy byl pacient natolik zmatený, 

ţe „přes stromy přestal vidět les“. Frankl konstatoval, ţe pacientova (ani ho nenazýval 

pacientem, ale klientem) vůle ke smyslu byla frustrována a ţe by si měl najít novou 

práci. Tak si onen diplomat našel jinou kariéru a bylo po potřebě další psychoterapie, 

stačilo uspokojit touhu po smyslu v nové kariéře (Frankl, 1985). 

Logoterapie má své uplatnění v práci s lidmi, kteří se nachází ve středním věku 

a hledají cesty, jak dále pokračovat v ţivotě. Člověk je podroben otázkám o tom, jak se 

cítí ve své rodině i profesi, zda dosáhl toho, po čem touţil, zda se ideály mládí 

proměnily ve skutečnosti či „vyšuměly“ do neznáma. V logoterapii pátrá terapeut 

s klientem po ţivotních hodnotách, které by mohly být ještě naplněny, pro co má člověk 

předpoklady a na co má ještě síly. Jinými slovy jde o nalezení směru pro další léta 

(Kosová, 2014). 

 

3.3. Přístup zaměřený na člověka a motivační rozhovory 

„Být tím, kým člověk skutečně je.“     Carl R. Rogers 

 

Carl R. Rogers, významný americký humanisticky orientovaný psychoterapeut, 

vytvořil terapii zaměřenou na člověka. V této terapii je cílem podpořit přirozenou 

tendenci člověka k růstu, zralosti a pozitivní změně. Terapeut klienta bezpodmínečně 

přijímá, empaticky mu naslouchá a je vůči němu autentický neboli opravdový. V takové 

atmosféře si pak klient sám stanoví, co je pro něj důleţité, jakým směrem se chce ubírat 

apod. „Co je cílem mého ţivota? Oč usiluji? Jakému slouţím účelu?“ Takové otázky 

slýchají terapeuti v různých podobách od muţů a ţen, kteří se ocitli v osobní krizi 

a snaţí se zjistit, pochopit a rozhodnout, kterými směry by se jejich ţivoty měly dále 

ubírat. Rogers (2015) říká, ţe v terapii se člověk vydává směrem ke své vlastní 

autonomii, sám si volí cíle, rozhoduje se a bere na sebe zodpovědnost. V tomto smyslu 

se rogersovský přístup blíţí koučinku.   

Motivační rozhovory jsou druhem psychoterapie, která se zaměřuje na hledání 

a rozvíjení vnitřní motivace klientů ke změně. Propojují prvky kognitivní, behaviorální 

i rogersovské terapie zaměřené na člověka. Vznikly především na základě empirických 

zkušeností s tím, jaké vztahové a komunikační prvky jsou při změně efektivní. 
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V motivačních rozhovorech je analyzována řeč klienta, která je buď řečí změny nebo 

řečí stau quo. Cílem terapeuta je v řeč státu quo rozpoznat, „logicky vyargumentovat, 

klienta nějak dostat, aby potom mohla začít vlastní práce na změně“ (Soukup, 2014, 

s. 67). Můţe přijít klient, který si velmi stěţuje na svoji práci, ale není ochoten udělat 

nic proto, aby jí změnil. Na všechny moţné argumenty má vţdycky nějaké „ano, ale“.  

 

3.4.  Koučink a mentorink 

„Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příleţitosti, které 

přijdou.“    John Whitmore 

 

Existuje mnoho definic koučování. Podle Bohoňkové (2010) je koučování 

souborem nástrojů, technik a způsobů, jak člověk řídí svůj ţivot a své aktivity, jak si 

nastavuje své cíle a jak jich dosahuje. Cílem koučinku je pomocí vhodných otázek 

uvolnit potenciál jedince tak, aby mu umoţnil dostat se ke stanovenému cíli 

(Bartoníčková, 2007). Kouč člověku pomáhá nalézat nové moţnosti svého rozvoje 

a odstraňovat překáţky, které člověku brání v uskutečnění svých cílů.  

Podle zakladatele koučinku Johna Whitmora (2005) lze proces koučinku popsat 

pomocí modelu GROW (goal – cíl, reality – současná sitauce, options – moţnosti, will 

– vůle). Na počátku procesu si koučovaný s pomocí kouče stanoví cíl, který má být 

„SMART“, tzn. specifický, měřitelný, akceptovatelný, realistický a terminovaný neboli 

časově ohraničený. Po stanovení cíle kouč s koučovaným hodnotí současnou situaci, 

kdy koučovaný popíše své současné dovednosti a znalosti a dále spolu hledají moţnosti, 

jak klientovy dovednosti uplatit a jak dosáhnout stanoveného cíle. Kouč neposkytuje 

rady, ale pomocí dialogu stimuluje jedince, aby si cesty našel sám. V poslední fázi 

koučování se klient rozhodne pro některou z cest a kouč ho podporuje v aktivitě, aby 

klient svého cíle dosáhl (Whitmore, 2005). 

Existuje mnoho druhů koučování, např. ţivotní koučink, kariérový koučink, 

výkonnostní koučink, partnerský koučink atd., podle toho, na jakou oblast se zaměřuje. 

Lidé uvaţující o změně kariéry se mohou obrátit jak na ţivotního, tak na kariérového 

kouče, protoţe obě oblasti se prolínají. Suchý a Náhlovský (2012) uvádí příklady 

dilemat, se kterými se člověk obrací na ţivotního kouče: „Stárnu, padesátku mám na 
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krku, uvědomuji si, ţe ţivot běţí nějak moc rychle. Chci se proto zastavit a rozhodnout, 

jak budu ţít dál ve druhém poločase svého ţivota.“; „Chci zvýšit kvalitu svého ţivota 

a dosáhnout toho, aby můj ţivot měl smysl, aby to nebylo prázdné.“ (Suchý & 

Náhlovský, 2012, s. 16). Kouč pak klientovi poskytuje především podporu a povzbuzení 

k jednání směřujícímu k cíli, který si klient stanovil. 

Psychologie poskytuje koučinku teoretické modely a ověřené metody (dotazníky, 

škály) měřící silné stránky (dotazník VIA), míru pozitivního proţívání, flow atd. 

V koučování hraje významnou roli stanovení cílů a jejich dosahování, které vede 

k pocitu smysluplnosti, účelu a rozvoji osobnosti. Při dosahování cílů člověk často 

zaţívá stav flow (Slezáčková, 2012). 

Koučování probíhá formou transformačních rozhovorů. Transformačních proto, ţe 

přinášejí změnu. Jejich cílem je pomoci klientům pojmenovat to, co je pro ně 

nejdůleţitější a smysluplné a stanovit si reálný plán, jak se tam dostat, jinými slovy 

nalezení smyslu, pro který je člověk zapálen a při čem oţívá celá jeho bytost. 

Transformační rozhovory napomáhají dostat člověka z jeho vnitřní dţungle do další 

fáze důleţitého ţivotního projektu. V tomto procesu si koučovaný uvědomuje reálná 

omezení i omezení, která klade sám sobě a spolu s koučem hledá své silné stránky 

a zdroje, které můţe vyuţít při cestě za svým snem. Koučink bourá navyklé vzorce 

myšlení a otevírá moţnosti nového, kreativního myšlení (Atkinson, 2009). 

Mentorink je podobný koučinku v tom smyslu, ţe se téţ jedná o rozvojovou 

aktivitu člověka, jejímţ cílem je dosaţení změny. Od koučinku se ale odlišuje tím, ţe 

mentor je expert na danou oblast a na rozdíl od koučinku předává klientovi vlastní 

zkušenosti, znalosti a svůj pohled na věc. Mentorink je hojně vyuţívaný ve firmách, 

kdy zkušenější zacvičují nováčky. Při změně kariéry, kdy člověk vstupuje do nového 

oboru, můţe být přínos mentora v tom, ţe pomůţe začínajícímu v oblasti podnikání „na 

volné noze“. Kouč můţe být zároveň mentorem a svého učně vede pomocí otázek. 

Zároveň mu můţe předat některé své zkušenosti. Přínos mentorinku potvrzuje i Milena 

Ţidlická, výkonná ředitelka Mezinárodní federace koučů (ICF), která kdysi při změně 

své kariéry vyuţila zkušenost druhého člověka: „Protoţe se jednalo k mentorku 

koučku, nesdělovala mi své zkušenosti ve většině případů přímo, ale vedla mne svými 

otázkami tak, abych si na zkušenost, kterou mi chtěla sdělit, přišla sama. A to bylo 

velmi cenné“ (Petrášová, Prausová a Štěpánek, 2014, s. 139). 
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Hajzler (2012), ač není kariérový kouč, vydal inspirativní a originální knihu 

„Peníze nebo ţivot?“ ve vlastním nakladatelství, která se obsahově týká kariérového 

koučování. Hajzler sám je příkladem člověka, který strávil 10 let ţivota na různých 

manaţerských postech u tří nadnárodních firem (mluví o „krysím závodu“ ve světě 

velkých mezinárodních firem), aby zjistil, ţe nechce dále jen „vydělávat a čekat na 

ţivot“, ale začít ţít nyní. Je průkopníkem toho, ţe člověk nemá práci hledat, nýbrţ si ji 

podle svých představ a schopností vytvořit. Sám je příklad dobrovolné kariérové 

změny - odešel totiţ z velké firmy na volnou nohu, začal psát blog, napsal knihu, 

zaloţil nakladatelství, přednáší a vede kurzy. Mnoho lidí se to v ţivotě snaţí někam 

„daleko dotáhnout“, aniţ by naplňovali svoje přirozené potřeby a věnovali se tomu, co 

je skutečně naplňuje a pro co mají předpoklady. Jinými slovy, mnoho lidí si na svou 

práci stěţuje, ale nepokusí se jí změnit a nedojde tak ţádné seberealizace. 

 

 

 

  



35 
 

 

4. Výzkum v oblasti prožívání středního věku, krize 

středního věku a změny kariéry ve středním věku  

 

V této kapitole uvedu výzkumy zabývající se proţíváním středního věku, krize 

středního věku a změnou kariéry ve středním věku. Zároveň uvedu aktuální výzkumná 

témata a návrhy moţných dalších výzkumů. 

 

4.1. Přehled vybraných dosavadních výzkumů   

 

Nejrozsáhlejším výzkumem proţívání středního věku a identifikace faktorů, které 

přispívají k dobrému zdraví a odolnosti od časné dospělosti přes střední věk aţ po stáří, 

je americká národní studie zdraví a pohody MIDUS („Mid-Life in the U.S.“, „Střední 

věk v USA“). Tento celonárodní výzkum toho, jak Američané stárnou, byl poprvé 

proveden v USA v roce 1995 a je znám pod názvem MIDUS I. Pro velký úspěch 

prvního výzkumu byl v roce 2004 tento výzkum zopakován týmem odborníků 

z Institutu stárnutí při americké Univerzitě ve Wisconsinu, pod názvem MIDUS II 

longitudinálně, tzn. ţe byli kontaktovány stejné osoby. Prvního MIDUS výzkumu se 

zúčastnilo 7,108 účastníků, v druhém se výzkumníkům podařilo oslovit 4,963 účastníků 

původního prvního výzkumu. Výzkum se skládal z 30 minutového telefonického 

hovoru a vyplněním asi 50 stránkového dotazníku. V letech 2013 začal sběr dat pro 

pokračující výzkum MIDUS III. Výsledkem zkoumání proţívání střední generace 

Američanů a souvislosti se zdravím a odolností je přes 700 vědeckých publikací. 

Oblasti, kterými se výzkumy MIDUS zabývají, se týkají: sociodemografických faktorů 

(věk, pohlaví, národnost, vzdělání, příjem, zaměstnání), genetických faktorů 

(sourozenci, dvojčata), ţivotních výzev (denní stresy, chronické stresy, aktuální stresy – 

např. rozvod, změna kariéry, přestěhování, úmrtí), zdravotních faktorů, 

neurobiologických faktorů a psychologických faktorů (osobnost, emoce, zvládání 

zátěţe, kontrola, orientace na cíle, optimismus, víra apod.). Výsledkem zkoumání 

proţívání střední generace Američanů a souvislosti se zdravím a odolností je přes 700 

vědeckých publikací (Brim, Ryff, a Kessler, 2004). 
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Výzkumy krize středního věku se v USA zabývali od 60. let především Jaques, 

Levinson, Vaillant, Gould, Neugarten – podrobněji v kapitole o krizi středního věku. 

Výsledky výzkumů těchto autorů byly vesměs negativní, lidé ve středním věku 

propadají depresím a zoufalství „z blíţící se smrti“, litují promarněných šancí apod. 

Naproti tomu, současné výzkumy vyznívají optimističtěji, krize středního věku se týká 

menší populace lidí a střední věk je naopak obdobím vrcholu sil a převáţné 

spokojenosti.  Freund a Ritter (2009) na základě současných výzkumů vyvracejí 

hypotézu, ţe střední věk je dobou krize. Podle moderní definice, je střední dospělost 

obdobím s výraznými výzvami a jen lidé se skony k neuroticismu a celkově 

zranitelnější, jsou náchylnější k proţívání krize středního věku. Hunter a Sundel (1989) 

nenacházejí důkazy pro to, ţe by lidé ve středním věku zklamáni zaměstnáním hojně 

měnili kariéry, rozváděli se či u nich byl vyšší výskyt alkoholismu, neuroticismu, 

úzkosti ze smrti, depresí a sebevraţd.  

Strenger a Ruttenberg (2008) ve své studii „Existenciální potřeba změny ve 

středním věku“ zmiňují dva protichůdné mýty vztahující se ke změně ve středním věku. 

Prvním mýtem je, ţe od středního věku jde všechno z kopce. Druhým mýtem je 

představa změny ve středním věku jako nějaké magické transformace vycházející 

z mnoha sebe motivačních knih, které v USA jsou publikovány a které říkají, ţe kdyţ 

má člověk dostatek vize a vůle, můţe se stát čímkoli. Autoři studie oba tyto mýty 

vyvracejí a o středním věku píší jako o době, kdy opadlo mnoho stresů a tlaků z mládí 

(studium, rozjezd kariéry, rodina) a ţe člověk má čas a prostředky zabývat se více sám 

sebou a tím, co opravdu chce. Nemusí přitom spěchat, můţe si zmapovat moţnosti a 

vytvořit si ţivot podle svých představ. Autoři mluví o středním věku jako o době 

mimořádně cenné a zmiňují Jungův koncept individuace, ve kterém se člověk stává sám 

sebou. Varují ale před druhým mýtem „staň se, kým chceš, budeš-li mít dost vůle“. 

Zdůrazňují, ţe sny musí být spojeny s reálným potenciálem člověka, a ţe je nutné 

rozlišit reálné sny od nereálných fantazií. Úspěšná kariérová změna se stává skrze 

sebepoznání, pomalu a dobře promyšlenými kroky. Autoři vyvozují závěry, ţe americké 

firmy by měly svým zaměstnancům ve věku nad 45 let pravidelně poskytovat sluţby 

koučů, poradců a terapeutů, kteří by jim pomohli naplánovat druhou kariéru. Velké 

organizace by téţ měly poskytovat návazné vzdělání a kontakty s neziskovým sektorem, 

kde by se mohla část zaměstnanců realizovat na různých projektech v rámci své tzv. 

druhé kariéry a přitom by původní firmu nemusela opustit. Jak říkají autoři závěrem, 
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sebeaktualizace je druhem umění, která však musí být dosaţena úsilím, výdrţí 

a dovedností. 

Bahr (2009) ve své disertační práci zkoumá proces kariérové změny u ţen. Autorka 

sama, původně letuška, se ve středních letech rozhodla pro kariérovou změnu, 

vystudovala psychologii a stala se poradkyní. Ve své práci uvádí kvalitativní výzkum 

14 ţen, které dobrovolně změnily kariéru ve věku 35 – 50 let. Závěry této studie 

ukazují, ţe pro úspěšnou změnu kariéry ve středním věku hrají roli tyto faktory: správné 

načasování, představa lepší kvality ţivota v budoucnosti, touha být vzorem svým dětem, 

sebedůvěra a víra ve vlastních schopnost dostát poţadavkům nové kariéry („career self-

efficacy“). 

Ve Spojených státech dochází ke změnám kariéry podstatně více neţ v České 

republice. Domnívám se, ţe to souvisí i s americkou mentalitou, neboť Američané se 

téţ daleko častěji stěhují z místa na místo během svého ţivota. Nicméně trendy při 

změně kariéry v USA zahrnují dřívější odchod do penze či zkrácení pracovního úvazku 

a práce v jiné oblasti, která přináší sice méně peněz, ale více smyslu a naplnění. Také 

v této druhé pracovní činnosti lidé pracují „sami na sebe“ v oblasti, která je zajímá 

(Johnson, Kawachi & Lewis, 2009). Pilná (2015) uvádí, ţe budování druhé kariéry ač 

zcela běţné v západním vyspělém světě u nás přílišné zakotvení nemá. Pro člověka ve 

středním věku není lehké začínat od „nuly“, a tak se změna kariéry v tomto věku můţe 

mnohým zdát obtíţná, ne-li neuskutečnitelná. 

V České republice se tématem krize středního věku zabývá několik diplomových 

prací. Dvořáková (2015) uvádí, ţe výsledek jejího výzkumu proţívání středního věku 

ukazuje, ţe respondenti proţívají tuto etapu aktivně, dvě třetiny z nich proţívá střední 

věk s pozitivními pocity. Výzkum dokládá, ţe obrat ve středu ţivota je nevyhnutelný 

z důvodu vývoje psychiky, ale krize ho nemusí doprovázet.  
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4.2. Aktuální výzkumná témata 

 

Aktuální výzkumná témata se soustředí na motivaci ke změně kariéry ve středním 

věku a na nové typy kariéry jako jsou proteovská a portfoliová, které definují úspěch 

v termínech pocitu osobní spokojenosti namísto vysokého finančního ohodnocení. 

Rensburg a Ukpere (2014) uskutečnili kvalitativní výzkum u 8 jedinců, kteří 

změnili kariéru. Zaměřili se na pět oblastí: jaké jsou spouštěče změny, rozhodovací 

proces, vyhledávání nové práce, přípravy a zvládací strategie. Výsledky ukázaly, ţe 

v procesu změny kariéry jako spouštěče mohou být vnější okolnosti či změna můţe být 

vyvolána pouze vnitřní touhou. Poté, co se objeví spouštěcí faktor (ať jiţ vnitřní či 

vnější), musí dojít k rozhodnutí – odejít či zůstat. Ačkoli vnější okolnost můţe přispět 

k volbě pro změnu, ale vlastní rozhodnutí je vnitřní proces. Poté, co je zodpovězena 

otázka „co“, vyvstává otázka „jak“. Dalším krokem ke změně je tudíţ zhodnocení 

dovedností pro novou kariéru a rozhodnutí, zda se do ní pustit i bez získání 

dodatečných dovedností nebo zda si nejdříve nutné dovednosti doplnit a teprve potom 

kariéru změnit. Posledním stádiem jsou kroky k vyhledání nové kariéry: sepsání 

ţivotopisu, odpovědi na inzeráty, oslovení svých kontaktů. Někteří jedinci se rozhodli 

pro vyuţití přechodového období formou nějaké dočasné kariéry či sníţením 

pracovního úvazku, aby mohli mezitím např. vystudovat. Závěrem procesu bylo 

vyhodnocení zvládacích strategií. Ty zahrnovaly ochotu se učit, riskovat, větší výdrţ 

a schopnost vyuţít zkušenosti z dosavadního pracovního ţivota v nové práci.  

Cynthia Bell (2015) ve své disertační práci provedla kvalitativní výzkum 

s 12 respondenty, kteří ve středním věku změnili profesi z manaţerské na 

vysokoškolského profesora. Cílem bylo prozkoumat změnu profesní identity, vnitřní 

a vnější faktory a motivaci ke změně. Výsledkem zkoumání první otázky bylo zjištění, 

ţe existuje rozdíl mezi pohlavími v proţívání změny profesní identity. Ti, co se více 

identifikovali s první pracovní rolí, byli při změně kariéry zdrţenlivější neţ ti, kteří se 

s ní identifikovali málo. Zatímco pro muţe změna z manaţerské role na profesorskou 

znamená vyuţití dosavadních dovedností za zvýšené sociální prestiţe (být profesor = 

expert), pro ţeny tato změna znamená uspokojení touhy po větší časově flexibilitě a 

volnosti, aby mohla trávit čas se svými dětmi. Při změně kariéry byl nejvyšším 

motivačním faktorem důraz na smysl práce a časovou flexibilitu. Respondenti uváděli, 

ţe vysoké finanční ocenění je nemohlo v jejich původní kariéře udrţet po zbytek svého 
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ţivota. Někteří uváděli, ţe jim ke změně pomohla vnější událost, která jim pomohla si 

uvědomit svoji smrtelnost (např. po úmrtí rodiče). 

Slay, Taylor a Williamson (2004) udávají, ţe jednotlivci v USA stále častěji 

vyhledávají příleţitosti ke kariérové změně, které zahrnují vyšší počet studentů 

středního věku v různých programech, zakládání vlastních firem apod. Důvody (v USA) 

k tomu jsou zřejmě dva. Prvním je nejistota a nedostatečná loajalita firem vůči svým 

zaměstnancům. Druhým důvodem je rozvoj tzv. proteovské kariéry, která uspokojuje 

potřebu člověka ke změně, nezávislosti a sebeřízení. Autoři odkazují na koncept „RBS 

– reflected best self“ (sebereflexe nejlepšího já), která znamená, ţe člověk se v ţivotě 

snaţí být tím nejlepším, čím můţe. Ve středním věku dochází k uvědomění si rozdílu 

mezi tím, čím člověk je (např. úředníkem) a tím, kde vidí své nejlepší já (např. při práci 

s dětmi). Reflektované nejlepší já se tak stává hlavním motivačním kariérové změny ve 

středním věku. Autoři závěrem naznačují, co by mohly udělat firmy, aby lidé 

neodcházeli. Mohly by jim nabídnout moţnost částečné práce pro neziskové organizace, 

čas volna (tzv. sabbatical), kde by lidé více vyuţili své silné stránky neboli reflektované 

nejlepší já.   

Vzhledem k tomu, ţe změny kariéry ve středním věku jsou u nás relativně novým 

fenoménem dnešní doby, tato oblast není dostatečně výzkumně podloţena. Téma 

proţívání středního věku, popřípadě krize středního věku se vyskytuje v posledních 

letech v českých diplomových pracích poměrně hojně a je diskutováno z hlediska 

genderu, identity, proţívání v osobním i pracovním ţivotě. Další oblastí hojně 

prozkoumanou je oblast pracovní motivace. Některé diplomové práce (např. Kočí, 

2015; Barvířová, 2013) a články se zabývají motivací k distančnímu studiu ve středním 

věku.  

Na tento výzkum by mohl navázat další longitudinální výzkum, který by oslovil 

stejné účastníky zhruba za 3-5 let. Cílem by bylo zjištění, zda nadšení, které mnohdy 

změny kariéry provázelo, vydrţelo, jaké byly začátky v novém oboru apod.  

Vzhledem ke světově rostoucímu významu proteovské a portfoliové kariéry by 

mohl navazovat další výzkum psychologického proţívání jedinců, kteří ve středním 

věku odešli na „volnou nohu“ a pracují pro různé firmy.  

Další výzkumy by bylo moţné zaměřit na segment lidí, kteří odchází do důchodu či 

ţen, které se chtějí vrátit z péče o domácnost nikoli po tříleté rodičovské dovolené, ale 
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například po 10 letech, které strávily v domácnosti a nevědí odkud začít. Od obou 

těchto skupin by bylo zajímavé zjistit, jaké u sebe vidí silné stránky a co by mohly ještě 

pracovnímu trhu nabídnout. 
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 
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5. Výzkumný problém, cíle výzkumu a výzkumné otázky 

V této kapitole se zaměřím na vymezení výzkumného problému, cílů výzkumu 

a výzkumných otázek. 

 

5.1. Výzkumný problém 

 

Téma motivace pro dobrovolnou změnu kariéry ve středním věku není u nás 

dostatečně výzkumně zmapováno. Práce je nazvána obecněji „Psychologické aspekty 

změn ve středním věku“, ale protoţe jde o téma celkově široké, rozhodla jsem se jej 

zúţit na téma kariérových změn ve středním věku. Je to téma poměrně nové, protoţe 

současná generace čtyřicátníků v době změny reţimu většinou studovala či začínala 

v nějaké práci. Trh práce se dynamicky vyvíjí a za posledních 20 let se moţnosti 

pracovního uplatnění velmi proměňují. Do České republiky přišly po revoluci 

mezinárodní společnosti, které mladou generaci rychle vytrénovaly k „obrazu svému“. 

Nyní, ve středním věku, jsou mnozí lidé vyčerpáni pracovními poţadavky firem, vidí 

neslučitelnost svých hodnot s firemními poţadavky a téţ touţí po splnění svých 

dávných snů a věnování času něčemu smysluplnému.  

V bakalářských a diplomových pracích se vyskytují témata krize středního věku, 

motivace k distančnímu studiu ve středním věku, krize identity ve středním věku nebo 

změny kariéry. Moje práce obě tato témata, proţívání středního věku a rozhodnutí se 

pro kariérovou změnu v tomto období, spojuje. Ve svém kvalitativním výzkumu se 

ptám na motivaci ke změně kariéry lidí ve středním věku, na moţnou souvislost s krizí 

středního věku, na rozhodovací proces, proţívání přechodného období a plány do 

budoucna.  

Také pro doplnění uvádím rozhovor s odborníkem, který lidem v procesu 

rozhodování o změně kariéry pomáhá. 
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5.2. Cíle výzkumu 

 

 Stanovila jsem si tyto výzkumné cíle: 

1. Zjistit jaké motivační faktory a okolnosti vedoucí k dobrovolné změně kariéry ve 

středním věku. 

2. Prozkoumat souvislost mezi krizí středního věku a změnou kariéry. 

3. Popsat rozhodovací proces vedoucí ke změně kariéry. 

4. Prozkoumat proţívání přechodového období.  

5. Zmapovat pocity po rozhodnutí se pro změnu a vize do budoucna. 

 

5.3. Výzkumné otázky 

 

Na základě těchto cílů jsem formulovala následující výzkumné otázky: 

1. Jaká je vnitřní motivace a vnější faktory, které vedly k dobrovolné změně kariéry? 

2. Jaké jsou moţné souvislosti mezi změnou kariéry a krizí středního věku? 

3. Jak probíhá rozhodování? Pomáhal v tom procesu někdo? 

4. Prochází člověk nějakým přechodovým obdobím? Jestli ano, jak dlouho trvá a jak 

je člověk proţívá? 

5. Jaká je bilance ţivotního rozhodnutí a jaké jsou další plány do budoucna? 
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6. Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor byl vybírán z populace lidí středního věku, kteří jsou v procesu 

změny práce nebo ji jiţ změnili. Jelikoţ jde o výzkum kvalitativní, cílem není 

dosáhnout reprezentativnosti nebo statisticky ověřovat hypotézy, ale fenomenologicky 

prozkoumat proţívání změny kariéry ve středním věku co nejhlouběji. V závěru 

kapitoly je popsána charakteristika výzkumného souboru. 

 

6.1. Způsob výběru souboru z populace 

 

Výběr participantů byl proveden metodou záměrného (účelového) výběru. Podle 

Hendla (2012) je metoda účelového výběru volbou informačně bohatých případů pro 

hlubší studium. Počet případů a jejich výběr vychází z účelu studie. Oslovovala jsem 

proto lidi ze svého okolí, o kterých jsem věděla, ţe splňují mnou stanovená kritéria, 

nebo pokud jsem se o nich dozvěděla z doporučení třetích osob. Při plánování 

výzkumu jsem si stanovila minimální počet účastníků výzkumu 10. Jako doplňkovou 

metodu jsem pouţila metodu sněhové koule, coţ je podle Hendla (2012) volba dalších 

případů na základě doporučení jiţ zkoumaných jedinců. 

Metodou účelového výběru jsem oslovila i odborníka na změnu kariéry, který, resp. 

která pracuje jako psycholog a kouč a lidem při změně kariéry pomáhá. Rozhovor s ní 

uvádím v plném znění. 

 

6.2. Kritéria výběru 

 

V důsledku obtíţného definování pojmu střední věk, jsem se rozhodla pouţít 

věkovou hranici 35 aţ 50 let. Za další kritéria výběru participantů výzkumu jsem si 

stanovila změnu oboru, nikoli pouze změnu firmy, a změnu dobrovolnou. Nezabývám 

se lidmi, kteří hledají práci v důsledku vnějších změn (např. propuštění z práce), i kdyţ 

i vnější změny v průběhu rozhodování hrály roli. Nicméně změna u kaţdého účastníka 

výzkumu pochází z jeho vnitřní motivace. 
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6.3. Charakteristika výběrového souboru 

 

Výzkumný soubor tvořilo celkem 11 participantů (P01-P11) – 10 ţen a 1 muţ, kteří 

splňovali výše uvedená kritéria výběru. Nejprve jsem zjišťovala tzv. tvrdá data, mezi 

která patří: věk participantů, věk v době změny kariéry, vzdělání, původní a nynější 

oblast zaměstnání, pracovní poměr (zaměstnanec, OSVČ – osoba samostatně 

výdělečně činná), místo působení, rodinný stav a počet dětí. 

Rodinný stav participantů zahrnuje kategorie: vdaná/ţenatý (8), rozvedená/ý (2), 

svobodná/ý (1). Počet dětí kolísal mezi 1 a 4, jak lze vidět z následujících grafů.  

 

Graf č. 1: Rodinný stav participantů 

 

 

Graf č. 2: Počet dětí participantů 

Rodinný stav 

Vdaná/ženatý Rozvedená/ý Svobodná/ý 
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Věk participantů v době rozhovoru se pohyboval od 39 do 50 let, věk v době změny 

kariéry byl mezi 35. a 45. rokem.  

 

Graf č. 3: Věk participantů v době rozhovoru a v době uskutečnění změny 

kariéry 

  

Všichni účastníci výzkumu mají vysokoškolské vzdělání. Místa jejich pracovního 

působení zahrnují Prahu, Liberec, České Budějovice, Karlovy Vary a menší města ve 

Středočeském kraji. V následující tabulce jsou uvedeny původní a nová oblast kariéry 

a graf znázorňuje pracovní poměr - zaměstnanecký, OSVČ či jiný (např. v domácnosti, 

studium). 

 

 Původní oblast profese Současná oblast profese 

P01 Personalistika, headhunting Psychologie, psychoterapie, hypnoterapie 

P02 Manaţerské pozice v 

maloobchodu 

Podnikání na trhu s realitami 

P03 Vývojová oblast IT Učitelství na ZŠ 

P04 Marketing, obchod Tréninky, koučování 

P05 Marketing Učitelství na ZŠ 

P06 Právo Psychologie 

P07 Pedagogika ve stavebnictví Psychologie, psychoterapie, lektorství 
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P08 Manaţerské pozice Podnikání v oblasti mindfulness kurzů 

P09 Manaţerské pozice v HR oblasti Koučování, mentorování 

P10 Manaţerské pozice v 

telekomunikacích 

Vlastní jógové studio, lektorství jógy 

P11 Právo Pedagogika, lektorování 

 

Tabulka č. 1: Původní a současná oblast profese 

  

Následující grafy ukazují změny v pracovním poměru. Zatímco v původní oblasti 

profese byli všichni účastníci výzkumu zaměstnáni u nějaké firmy (ve většině případů 

to byla velká mezinárodní firma), po změně kariéry pracuje více neţ polovina 

participantů jako osoba samostatně výdělečně činná. Dva účastníci jsou v přechodovém 

období, kdy studují a připravují se na novou oblast profese. 

        

Graf č. 4: Pracovní poměr v původní profesi  

 

Graf č. 5: Pracovní poměr v nové profesi 

 

Pracovní poměr v původní profesi 

Zaměstnanec OSVČ Jiný 

Pracovní poměr v nové profesi 

Zaměstnanec OSVČ Jiný (studium) 
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7. Popis metodologického přístupu a metod výzkumu 

Tato část je věnována metodologickému přístupu a metodám výzkumu. Popíši 

způsob získávání dat a jejich analýzu a zpracování. Závěrem kapitoly se vyjádřím 

k etice provedeného výzkumu. 

 

7.1. Zvolený metodologický přístup a typ výzkumu 

 

Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvalitativní přístup, protoţe umoţňuje hlubší vhled 

do zkoumané problematiky, lepší pochopení souvislostí a provedení detailní analýzy 

získaných dat. 

Vzhledem k nízkému počtu účastníků v kvalitativním výzkumu, není moţné 

výzkumný vzorek povaţovat za reprezentativní a výsledky generalizovat. Jde 

o mnohočetnou případovou studii s prvky fenomenologického přístupu. Podle Hendla 

(2012) případová studie umoţňuje hodně se naučit o dosud neznámé speciální situaci. 

Dobrovolnou změnu kariéry kolem 40. roku povaţuji za dostatečně speciální oblast, 

aby jí byl věnován kvalitativní výzkum. Výhodou případové studie je porozumění jevu 

v komplexní situaci. Fenomenologický přístup umoţňuje zachycení esence proţité 

zkušenosti a „zní pravdivě pro toho, kdo ji měl a poskytuje vhled pro toho, kdo ji 

neměl“ (Hendl, 2012, s. 126). Kvalitativní přístup je holistický, probíhá v přirozených 

podmínkách a výzkumník můţe během rozhovoru přizpůsobovat další kroky podle 

okolností a dosud získaných poznatků. 

 

7.2. Procedura tvorby dat 

 

Data pro svůj výzkum jsem sbírala od října 2015 do ledna 2016. Současně s tím 

jsem začala získaná data zpracovávat a analyzovat. Účastníky výzkumu jsem 

kontaktovala osobně ve svém okolí, někteří mi byli doporučeni („já mám kamarádku, 

která změnila/mění svoji kariéru…“), kdyţ jsem sdělila cíl své práce a kritéria pro 

výběr participantů. Některé účastníky jsem našla přes internet, buď tím, ţe jsem četla 
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jejich diplomovou práci nebo tím, ţe mají své webové stránky, kde jsem se dozvěděla, 

ţe před tím, neţ se věnovali tomu, čemu byla webová stránka věnována, pracovali 

někde úplně jinde. Pak jsem je kontaktovala e-mailem, informovala je o svém záměru 

a telefonicky jsme se domluvili na osobním setkání. 

Osobní setkání, při kterém jsem rozhovor nahrála, záleţelo na preferenci 

dotazovaných. Většinou se odehrálo v nějaké kavárně či restauraci, pouze jeden 

proběhl v domácnosti jedné z účastnic. Setkání většinou proběhlo kolem poledne nebo 

v časných odpoledních hodinách. Čtyři účastníky výzkumu jsem při rozhovoru viděla 

prvně v ţivotě, ostatní jsem znala dříve. 

Po pozdravu a případném představení s novými lidmi, následoval 

polostrukturovaný rozhovor, který byl nahrán po souhlasu kaţdého jednotlivce na 

diktafon. Tento způsob získávání dat poskytuje moţnost plynulé konverzace, je 

autentičtější, obsahuje pomlky, slova jako „hm“, slovní vsuvky, které působí přirozeně 

„takovou tu“ apod. Také odpadá nutnost vše psát a poskytuje výzkumníkovi moţnost 

pozorování participanta. Délka rozhovoru se pohybovala v rozmezí od 20 min do 1h 15 

min. Průměrná délka rozhovoru byla 40 minut. 

 

7.3. Metody získávání dat 

 

 K získání kvalitativních dat jsem pouţila metodu polostrukturovaného interview. 

Polostrukturované interview 

 Polostrukturovaný rozhovor obsahuje jak výhody strukturovaného rozhovoru, 

protoţe obsahuje seznam konkrétních otázek, tak narativního rozhovoru, ve kterém 

dotázaný volně hovoří na dané téma. Výzkumník při polostrukturovaném interview má 

kostru, o kterou se můţe opřít, ale zároveň je dostatečně flexibilní na to, aby rozhovor 

probíhal přirozeně. Polostrukturovaný rozhovor obsahuje tzv. jádro, coţ jsou v podstatě 

výzkumné otázky, na které navazují podrobnější doplňující otázky. Pořadí otázek je 

v průběhu polostrukturovaného interview moţné měnit. Podle Miovského (2006) je 

polostrukturované interview jednou z nejčastěji pouţívaných metod v kvalitativním 

výzkumu. 
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Na základě cílů a stanovených výzkumných otázek jsem si sestavila seznam 12 

otázek polostrukturovaného rozhovoru, které jsem uspořádala do 4 oblastí: 

Oblast 1 – motivace a rozhodovací proces 

1. Můţete mi popsat, co jste dělal/a dříve a čím se zabýváte nyní?  

2. Jak probíhalo Vaše rozhodování? 

3. Pomáhal Vám v tom procesu někdo (psycholog, kouč, terapeut,…)? 

4. Jaká byla Vaše vnitřní motivace? Byla tato práce Vaším snem dříve (od dětství)? 

5. Co ještě významného se s touto změnou odehrávalo ve Vašem ţivotě? 

Oblast 2 – moţná souvislost s krizí středního věku 

6. Co Vám říká pojem „krize středního věku“? Myslíte, ţe nějakým způsobem mohla 

souviset s Vaším rozhodnutím ke změně? 

Oblast 3 – změna a přechodové období 

7. Procházel/a jste při změně kariéry nějakým přechodovým obdobím? Pokud ano, 

jakou mělo toto přechodové období podobu? Jak dlouho trvalo?  

8. Jak jste ho proţíval/a? Jaké byly Vaše typické pocity během tohoto období? 

Ohlíţel/a jste se zpět nebo se díval/a spíše dopředu? 

Oblast 4 – současnost a budoucnost 

9. Jak se cítíte teď?  

10. Čeho si na současné práci či přechodovém období (pokud v něm jste) nejvíce 

ceníte? 

11. Litujete někdy, ţe jste se pro změnu kariéry rozhodl/a? 

12. Jaké máte plány a vize do budoucna? 
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7.4. Metody analýzy a zpracování dat 

 

Získaná data z polostrukturovaného rozhovoru jsem dále analyticky zpracovala. 

Podle Hendla (2012) je nutné získaná data transformovat do písemné podoby pomocí 

transkripce, dále informace utřídit pomocí kódování, analyzovat a interpretovat. 

Nejprve jsem provedla doslovnou transkripci z diktafonu do písemné podoby. Poté 

jsem identifikovala hlavní témata podle výzkumných otázek. Odpovědi jsem pak 

kódovala tak, ţe jsem přiřazovala úsekům textu vhodné označení podle toho, o čem 

text vypovídal. Cílem kódování je podle Hendla (2012) jemnější propracování 

získaného textu, který je v subkategoriích dáván do souvislostí a vztahů jak mezi 

sebou, tak s teorií a výzkumy.  

Pro interpretaci a vyšší validitu analýzy jsem pouţila metodu vytváření trsů, která 

slouţí ke sdruţování určitých výroků do skupin. Pro některé údaje, například představy 

o budoucnosti, jsem uţila metodu prostého výčtu.  

Pro lepší orientaci v textu jsem při analýze výsledků pouţila tabulky a grafy. 

 

7.5. Etika výzkumu 

 

Výzkum byl kvalitativní, formou polostrukturovaného rozhovoru. Některé otázky 

rozhovoru směřovaly na proţívání středního věku a moţnou souvislost s krizí středního 

věku, coţ by mohlo v někom vyvolat i nepříjemné pocity selhání a neúspěchu v první 

volbě povolání. Dále jsem se ptala na vnitřní motivaci pro změnu a také na vnější 

okolnosti, které leckdy zahrnovaly osobní traumatické události (úmrtí, nemoc, 

autonehoda, nevěra, rozvod). To jsou velmi citlivá témata, která mi účastníci svěřovali, 

i kdyţ mě v mnoha případech viděli poprvé v ţivotě.  

Nejprve jsem kaţdému účastníkovi vysvětlila účel svého výzkumu a téma 

bakalářské práce a na oplátku za účast ve výzkumu svoji dokončenou práci nabídla 

zaslat. Získala jsem od kaţdého ústní souhlas s rozhovorem a s tím, ţe si ho budu 

nahrávat. Účast byla dobrovolná. Dále byla z mé strany přislíbena anonymita s tím, ţe 

nikde se neobjeví ţádné jméno. Účastníkům výzkumu jsem pro lepší orientaci dala 
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kódy P01-P10 (participant). Všem jsem na závěr poděkovala a všichni dostali i nějaký 

drobný dáreček.  Účastníkům výzkumu nehrozilo ţádné nebezpečí ani ohroţení 

zdraví. U nikoho jsem nezaznamenala negativní emoce, které by bylo nutné ošetřit.  
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8. Výsledky 

Kapitola o výsledcích výzkumu je rozdělena na pět podkapitol, které korespondují 

s výše formulovanými cíli a výzkumnými otázkami.  

 

8.1. Motivační faktory a vnější okolnosti vedoucí k dobrovolné 

změně kariéry ve středním věku 

 

 Odpovědi na tuto otázku jsem rozdělila na dvě části. První část se zabývá motivací, 

tedy tím, proč participant změnil či mění oblast své profese. Druhá část se týká 

vnějších okolností, které měly na rozhodování vliv. Četnosti převyšují počet účastníků, 

protoţe někdo odpověděl více moţnostmi. 

 

Kategorie Podkategorie Četnost 

Motivační 

faktory 

vnitřní: 

Návrat k tomu, co člověka bavilo dříve (práce 

s dětmi, s lidmi obecně) 

7 

 Potřeba být v práci spokojená, dělat to, co má 

smysl 

7 

 Nespokojenost v současné práci 5 

 Touha dělat si věci po svém, sám si rozhodovat 2 

 Dětská touha být lékařem 1 

Vnější 

okolnosti: 

Výrazné změny v současné práci 4 

 Nemoc rodinného příslušníka, zdravotní 

problémy 

3 

 Ţádné vnější okolnosti 2 

 Rozpad vztahu/manţelství 2 

 Úmrtí rodinného příslušníka 1 

  

 Tabulka č. 2: Motivační faktory a vnější okolnosti vedoucí ke změně kariéry 
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1. Motivační faktory  

Největší četnost odpovědí je v oblasti toho, co se dá nazvat touhou po tom, aby 

práce měla smysl (7) a aby v ní člověk viděl naplnění, P08: „Kdyţ jsem si dělala svou 

analýzu toho, co je pro mě v práci důleţitý, tak tam nebylo, jak je to daleko do práce, 

ani peníze, ani jaký auto budu mít, ale pořád se mi tam tlačila taková ta potřeba být 

tam spokojená a dělat to, co má smysl. Říkala jsem si, ţe ten ţivot utíká strašně rychle 

a já chci být spokojená a mít takovou radost z toho plynutí.“ Většinou je to práce 

s lidmi (6) v oblasti psychologie nebo koučinku či práce s dětmi (3) v pedagogice. 

Dalším důleţitým motivačním faktorem byla svoboda svého rozhodování (4), P02: 

„Bylo to (práce) proti mým vnitřním hodnotám. Rozhodl jsem se, ţe na vyšší kritérium 

povýším vlastní rozhodnutí, vlastní hodnoty, svobodu a nezávislost.“ Dalším 

motivačním faktorem bylo vynoření dávné touhy dělat, co člověka bavilo v dětství 

nebo v mládí nebo to byl jeho dětský sen (3),  P01: „Mám jeden dětský sen, vţdycky 

jsem chtěla být lékařem a prakticky jsem se lékařem stala, jenom lékařem duše a moc 

mě to vyhovuje.“; P03: „Moţná je to takové splnění dětského snu, protoţe já jsem 

dlouho vedla svůj taneční soubor, učila jsem v něm dlouhý léta a pak ještě s první 

dcerou jsem se k tomu vrátila. S dětma jsem fakt dlouho pracovala a bavilo mě to.“; 

P10: „Já jsem měla od dětství problémy se zády a jógu cvičím od puberty. Jóga je můj 

celoţivotní zájem. Mít své studio, to přišlo později, aţ s tou nespokojeností v práci.“  

 

2. Vnější okolnosti vedoucí ke změně 

Vliv vnějších okolností na rozhodování o změně kariéry byl velmi individuální 

a osciloval od naprosto žádného vlivu (2), P07: „Nic jiného významného se v tu dobu 

nedělo.“, přes změny dané firmou (4) jako jsou restrukturalizace, nové vedení, 

nemoţnost pracovat částečně z domova, navýšení úvazku apod., aţ po zásadní změny 

v osobním životě (5). Tyto okolnosti zahrnují vážná zranění (autonehoda), 

onemocnění, úmrtí v rodině, opuštění partnerem. Uvádím pro příklad některé 

konkrétní výpovědi: P01: „Můj manţel si našel milenku a já jsem se odstěhovala ze 

společného bytu a zůstala jsem v cizím městě sama, v cizím bytě a bez práce, tak jsem 

byla vlastně tak na dně, ţe jsem se mohla odrazit úplně jiným směrem.“; P05: „V práci 

mi ještě chtěli ten úvazek navýšit, chtěli místo 50% tak 70-80%, a to byla ta poslední 
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kapka, která to rozsekla.“; P06: „Asi to byla náhlá smrt táty a potom nemoc syna, 

takţe potřeba se s takovými věcmi vyrovnat, hledala jsem smysl za tím vším, co se 

událo.“ 

 

8.2. Souvislost mezi krizí středního věku (KSV) a změnou kariéry 

 

 Na otázku, zda změna profesní oblasti mohla souviset s krizí středního věku a jak 

vůbec účastníci ten pojem vnímají, jsem dostala velmi různé odpovědi. Někdo upřímně 

přiznal (4), ţe přesně o KSV se u něj jedná, někdo jiný to kategoricky popřel, i kdyţ 

uváděl například typický příznak „dosáhl jsem všeho a uţ jsem nevěděl, co dál“. Takţe 

i ti, co krizi popřeli (5), tak hovořili o potřebě přehodnocení dosavadní cesty 

a změny (2). 

 

Kategorie Podkategorie Četnost 

Souvislost k KSV: Přiznává 4 

 Popírá, ale bilancuje 3 

 Popírá, cítí se na vrcholu sil 2 

 Přiznává u svého partnera 2 

KSV podle participantů:  Poslední šance něco změnit 3 

 Zastavení, ohlédnutí za svým ţivotem 

a přemýšlení o budoucnosti 

3 

 KSV u manţela  2 

 Sebereflexe  2 

 Ztrát ideálů a iluzí 1 

 Příleţitost hledání místa v ţivotě 1 

 

Tabulka č. 3: Souvislost s KSV 
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1. Možná souvislost s krizí středního věku 

I kdyţ někteří účastníci KSV razantně popřeli slovy „ne, ne, ne“, „žádná krize“ 

apod., tak přiznávají potřebu bilancování a změny (3). Kdyţ jsem se ptala na to, co 

ten pojem znamená, tak i ti, co řekli, ţe ţádnou krizi neměli, tak přiznali, ţe uţ dosáhli 

toho, co chtěli a neviděli další moţnost rozvoje v současné práci a tak odešli. Necítili 

se být v „krizi“, ale docházelo i u nich k přehodnocování priorit a ţivotních cílů. P02: 

„Ne, nic, mně to nic neříká. Ten pojem mě nic neříká. V té práci jsem určitě dosáhl 

všeho, co šlo a uţ jsem neviděl další cestu. Mně uţ ta poslední pozice přestala bavit.“ 

Někdo jiný KSV vyloučil s tím, ţe se cítil být na vrcholu svých sil (2). „P07: „Já jsem 

si nepřipadala, ţe jsem v nějaké krizi, naopak jsem měla dojem, ţe jsem na vrcholku 

svých sil a ţe mám sílu a chuť rozjet ještě nějakou novou kariéru.“ A jiní participanti 

zase vidí souvislost KSV se změnou své práce (5). P05: „Napadlo mě, ţe asi jo. 

Vţdycky, kdyţ někomu říkám, ţe jsem změnila práci, tak říkám „no to víš, krize 

středního věku…“ Uvědomila jsem si, ţe po 40 najednou začne člověk přemýšlet trochu 

jinak, uvědomí si, ţe ţivot je konečný, a ţe je to taková poslední šance něco změnit.“  

 

2. Představy participantů o krizi středního věku  

Participanti mají různé povědomí o KSV a uvádějí různé „definice“. Někdo vidí 

v KSV příležitost k hledání svého místa v životě (1), P01: „Krize ne, ale příleţitost 

hledání, kde je moje ţenské místo v ţivotě.“ jiný v KSV vidí poslední šanci na změnu 

(3), další myslí, ţe nejlépe to vystihují slova zastavení, ohlédnutí za svým životem 

a přemýšlení o budoucnosti (3), P06: „Pod tím pojmem si představím nějaké 

zastavení, ohlédnutí za svým ţivotem a přemýšlení o budoucnosti, jestli chci v tom 

ţivotě pokračovat, tak jak probíhal doteď nebo jestli chci v něm něco změnit a je to 

vlastně jedna z posledních šancí něco vlastně změnit.“ Další výpovědi zahrnují 

potřebu sebereflexe (3) a ztrátu mladických iluzí (1), P11: „Bylo to období ztráty 

původních „mladických ideálů a iluzí“, sebereflexe na základě ţivotních zkušeností 

a bilance toho, co člověk od ţivota očekával a čeho dosáhl, nezřídka provázené pocity 

promarněné příleţitosti, nenaplněných ambicí apod.“ Jiný participant viděl KSV 

u svého partnera (2) a definoval ji buď tak, ţe P08: „Můj manţel, který si našel 

milenku.“ Nebo jen prostě, P03: „Je to taková všeobecná nespokojenost, ţe nestíhá 

vůči mladším kolegům.“  
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8.3. Rozhodovací proces a osoby, které s rozhodnutím pomohly  

 

Odpovědi na otázky týkající se rozhodovacího procesu jsem rozdělila na dvě části. 

První část se zabývá procesem, druhá osobami, které lidem procházejícím změnou 

kariéry pomohli. Četnosti jsou opět vyšší neţ počet účastníků, protoţe více faktorů 

můţe platit pro jednoho účastníka. 

 

Kategorie Podkategorie Četnost 

Faktory 

ovlivňující 

rozhodovací 

proces: 

Uvědomění si, ţe peníze nejsou na prvním 

místě 

5 

 Svoboda – nechuť být zaměstnancem 5 

 Čas s dětmi 3 

 Neochota se dále podřizovat ostatním 2 

 Intuice – „hlas srdce“ 1 

 Inspirace ostatními 1 

Osoby, které 

pomohly 

s rozhodnutím: 

Rodina/partner 5 

 Kouč/psycholog 3 

 Lidé v okolí (přátelé, spolupracovníci) 2 

 Personalista/headhunter 1 

 Terapeut 1 

 Pedagog 1 

  

 Tabulka č. 4: Rozhodovací proces a osoby, které s rozhodnutím pomohly 

 

 

1. Rozhodovací proces 

Vyhodnocení odpovědí na otázku ohledně rozhodovacího procesu není snadné, 

protoţe u kaţdého ten proces probíhal jinak, různě dlouho a byl ovlivněn různými 
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okolnostmi. Nicméně lze zobecnit několik faktorů, které při rozhodování hrály roli. 

Určitě se při rozhodování objevilo přehodnocení životních priorit (8), P08: „Vrátila 

jsem se ke svým hodnotám a úplně na dřeň jsem si napsala, co vlastně chci a jak by 

moje práce ideálně měla vypadat. Pak kdyţ jsem si poskládala to, co vlastně umím a to, 

co chci, kde mám ty hodnoty, tak jsem si řekla, na co vlastně já čekám.“ Přehodnocení 

priorit bylo patrné u většiny účastníků a konkrétní podkategorie hodnot zahrnovaly: 

- Čas s dětmi (3) – po mateřské dovolené člověk vidí věci jinak a má jiné časové 

moţnosti, P03: „Po mateřský, kdyţ jsem tam nastoupila znova, tak uţ mi ta 

práce hlavně časově nevyhovovala, poměry se tam změnily…“  

- Peníze nejsou na prvním místě (5), P02: „Chtěl jsem změnit ţebříček hodnot, 

peníze nebyly na prvním místě.“  

- Neochota se dále podřizovat ostatním (2), P04: „Rozhodování nebylo lehké, 

protoţe firma byla moje rodina, měla jsem tam blízké přátelé a to prostředí mě 

hodně vyhovovalo. Kdyţ ale pak začala restrukturalizace, začaly se dít věci, 

který nedávaly smysl.“ 

- Svoboda, nechuť být zaměstnaná (5), P10: „Věděla jsem, ţe uţ nechci být 

nikde zaměstnaná.“ 

Kromě přehodnocení ţivotních priorit, některé odpovědi zahrnovaly výpovědi 

o intuici (1) či inspiraci od ostatních ve firmě (1). P01: „Zásadní křiţovatky byly 

mezi hlasem rozumu nebo hlasem srdce. Zkusila jsem hlas rozumu, ale to nebylo ono. 

Pak jsem se řídila tím, ţe svoboda a řízení se podle pocitů má pro mě větší hodnotu neţ 

bezpečí.“; P07: „Tím, jak hodně lidí ve firmě jsou psychologové, tak mě to zaujalo 

a inspirovalo jít do psychoterapeutického výcviku. A tam jsem dostala impuls jít 

studovat psychologii.“ 

 

2. Osoby, které při rozhodování pomohly 

Odpovědi na otázku ohledně toho, kdo člověku v rozhodování pomohl, zahrnují 

dvě kategorie osob. Někteří participanti označili rodinného příslušníka (5), jiní uvedli 

nějakého profesionála (8). Zde je třeba vzít v úvahu to, ţe i kdyţ někdo jmenoval 

„pouze“ nějaké profesionála (kouče, personalistu apod.) a neuvedl podporu partnera, 

tak to neznamená, ţe by jí neměl, ale naopak třeba, ţe jí bere za samozřejmost, ţe bez 
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podpory rodiny či partnera by do toho nešel. Čísla v závorkách uvádějících četnost se 

vztahují pouze k výrokům, kde účastníci konkrétní osobu vysloveně řekli. 

Koučové a personalisté, kteří některým participantům pomohli s rozhodnutím, 

neposkytovali rady, ale spíše přinesli nový pohled na věc (2), dovedli člověka, např. 

pomocí vhodných otázek (2), k uvědomění dalších možností, které by člověk sám 

neviděl a k jeho vlastnímu rozhodnutí. Uvádím zde několik nejzajímavějších odpovědí: 

P01: „Já jsem vţdycky měla průvodce na cestu. Nepomáhali mi v rozhodování, to ne, 

ale vţdycky jsem měla potřebu si povídat s někým, kdo vidí víc a můţe mi přinést nový 

pohled na svět a posune mě někam dál. Byli to lidé, se kterými jsem pracovala ve škole, 

pedagogové, psychologové, vedoucí diplomové práce.“; P04: „Měla jsem nárok na 

kouče a tak jsem to vyuţila. Měla jsem asi 8 sezení, kdy mi koučka pomáhala si ujasnit, 

co vlastně chci. Rozhodnutí jsem udělala sama.“; P09: „Mně kouč pomohl s tématem 

mé vlastní nespokojenosti v tehdejší práci a jak to všechno udělat, abych to zvládla 

s tím dojíţděním a rodinou. On mě vlastně dovedl určitým způsobem k tomu, ţe to 

vlastně není jediná moţnost.“ Pomoc psychoterapeuta spočívala v podpoře 

rozhodnutí (1) participanta ke změně, P11: „V uvedené době mi pomáhala terapeutka, 

zejména mi pomohlo, ţe vyjadřovala pochopení pro moje rozhodnutí a nutnou 

podporu.“   

 

8.4. Prožívání přechodového období  

 

Ve svém výzkumu jsem se účastníků ptala na to, zda při změně kariéry procházeli 

nějakým přechodovým obdobím a pokud ano, tak jak zhruba dlouho trvalo a jak ho 

proţívali. Přechodové období zahrnuje období zvaţování změny, příprava na novou 

kariéru (např. studium), období mezi dvěma zaměstnáními apod. Čísla v závorkách 

u jednotlivých podkategorií znamenají četnosti výskytu (mohou přesahovat počet 

participantů, protoţe některé podkategorie uváděli účastníci víckrát). 

Kategorie Podkategorie Četnost 

Délka 

přechodového 

období: 

Několik měsíců aţ zhruba půl roku 6 
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 Právě se v něm nachází 2 

 Tři roky 1 

 Ţádné 1 

Prožívání 

přechodového 

období: 

Rozmýšlení toho, co dál dělat 6 

 Existenciální obava 3 

 Staţení se do sebe a „lízání ran“ 1 

 

Tabulka č. 5: Délka a prožívání přechodového období  

 

1. Délka přechodového období 

Délka přechodového období se pohybovala od žádného (1) přechodového období 

(P07: „Já to u sebe neumím vystopovat.“) přes několik měsíců, půl roku (6) aţ po 

zhruba tři roky (1), P05: „To trvalo uţ ty tři roky, od doby, kdy jsem se rozhodovala 

pro školu a dva roky studia, kdy jsem si tak různě oťukávala moţnosti.“ A zaznamenala 

jsem i odpověď, ţe se participant v přechodovém období zrovna nachází (2) a ještě 

neví, jak dlouho bude trvat. Jakou podobu mělo přechodové období, uvádím na 

příkladech výroků některých participantů: „P04: Procházela, ano. Já jsem si řekla, ţe 

kdyţ odejdu z velký korporace, tak ţe do ní se uţ nechci vrátit. Tak jsem šla do menší 

firmy asi o 50 lidech a tam, kdyţ uţ jsem vstupovala, tak jsem věděla, ţe tohle je pro mě 

asi přechodový období. V původní firmě jsem byla 20 let a tady jsem věděla, ţe tady asi 

dlouho nebudu. Nakonec jsem tam byla asi půl roku.“; P09: „Měla jsem asi půlroční 

pauzu poté, co jsem z firmy odešla a neţ jsem rozběhla práci s klienty.“ 
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Graf č. 6: Délka přechodového období 

 

2. Prožívání přechodového období 

O způsobu proţívání přechodového období participanti s nejvyšší četností řekli, ţe 

to bylo období rozmýšlení toho, co chtějí dále dělat (6), P06: „Právu jsem se věnovat 

nechtěla, ale nevěděla jsem, co jiného, tak jsem tápala, přemýšlela a potom to nějak 

vyplynulo. To byla ta doba, neţ jsem se rozhodla pro studium“, existenční obava (3), 

P08: „Bála jsem se, jak uţivím sebe a děti, neuměla jsem si představit, ţe se někde 

nechám zaměstnat.“ a stažení se do sebe (1), P01: „Bylo to období staţení se do sebe, 

lízání ran, kdy jsem se motala v kruzích… měla jsem potřebu se od toho všeho, co se 

stalo, oprostit, ale zároveň u toho ještě chvilku setrvat.“ 

 

8.5. Bilance životního rozhodnutí, aktuální prožívání a plány do 

budoucna 

 

Odpovědi na tuto otázku jsem rozdělila na tři části. První část se týká bilance 

ţivotního rozhodnutí a aktuálního proţívání, druhá část se zabývá hodnotami, kterých 

si participanti na své současné situaci váţí nejvíce. Třetí část mapuje vize a plány 

participantů do budoucna. Čísla v závorkách uvádějí četnosti výskytu dané odpovědi – 

u hodnot dává součet četností více neţ počet participantů, protoţe někdo uvedl více 

Délka přechodového období 

Žádné Právě v něm Několik měsíců Několik let 
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hodnot. Četnosti opět převyšují počet participantů, protoţe někteří uvedli více 

odpovědí. 

 

Kategorie Podkategorie Četnost 

Lítost ohledně 

rozhodnutí: 

Nelituje změny kariéry vůbec 6 

 Nelituje, protoţe nikdy ničeho nelituje 2 

 Nelituje změny kariéry, lituje pouze 

nějakých skutečností 

2 

 Lituje změny kariéry 0 

Prožívání po 

rozhodnutí: 

Spokojenost 8 

 Pochybnosti a únava 3 

 Hledání svého místa 1 

Hodnoty 

v nové situaci:  

Svoboda a moţnost dělat si věci po svém 8 

 Čas na kamarády/děti 3 

 Smysl práce 2 

 Nové vztahy 2 

 Rozšiřování obzorů 1 

 Přímý vliv na vykonávanou činnost 1 

 

Tabulka č. 6: Prožívání po životním rozhodnutí a plány do budoucna 

 

1. Bilance životního rozhodnutí a aktuální prožívání 

Na první otázku byla jednoznačná odpověď „nelituji“, kdyţ někdo vyjádřil lítost, 

tak pouze nad okolnostmi či dílčími věcmi. Někteří participanti litování vylučují z 

„filozofického“ hlediska (2). P01: „Ne, ne, ne. Litovat něčeho je nepřijetí a to blokuje 

strašně moc energie a je to nevlídný k sobě.“; P04: „Nelituju nikdy ničeho, protoţe si 

říkám, ţe všechno je tak, jak má být, jak jsem si to já vytvořila. Vůbec toho nelituju.“.  
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Ostatní účastníci téţ nelitují, ale jejich odpověď se vztahuje čistě ke změně 

práce. Někdo plánoval změnu jiţ delší dobu (1), někomu trochu chybí kolegové (1), 

jiný je naopak rád, kdyţ vidí, co kolegové stále řeší (1), ostatní kategoricky řekli „ne“ 

(3). P02: „Ne, ne, ne, nikdy. Já jsem tu změnu plánoval a pro mě to byla otázka času 

kdy.“; P03: „Kdyţ došlo k tomu, ţe jsem dala výpověď, tak jsem to teda těţce nesla, 

protoţe to zaměstnání se mi v podstatě líbilo. Asi měsíc jsem to vydýchávala, ale teď se 

cítím velice dobře.“; P06: „To musím říct, ţe ne. Kdyţ se setkávám s kamarády 

z oblasti práva, tak jsem ráda, ţe uţ to mám za sebou.“; P09: „Rozhodně ne.“ 

 Další participanti projevili určitou lítost, ale nikoli nad rozhodnutím změnit 

kariéru, ale nad dílčími okolnostmi (2), například toho, ţe uţ člověk není o 10 let 

mladší nebo ţe udělal nějaké dílčí špatné rozhodnutí, např. v novém podnikání uzavřel 

smlouvu s nesprávným člověkem apod. P07: „No, lituju… moc nelituju, ale kdyţ uţ 

bych měla něčeho litovat, tak toho, ţe uţ mi není o nějakých těch 10 let míň.“; P10: 

„Tak určitě nelituji toho, ţe jsem se do toho pustila, to ne. Někdy lituji drobných 

rozhodnutí, ale celkově této zkušenosti určitě nelituji.“ 

Většina participantů je po svém ţivotním rozhodnutí spokojena (8) a vyjadřuje 

kladné pocity. P01: „Já jsem spokojená, šťastná ne a taky nemám ambici být šťastná. 

Moţná to trochu souvisí s moudrostí.“; P02: „Podnikám čtvrtým rokem a je to pro mě 

jednoznačně nejlepší rok.“; P03: „Teď se cítím výborně, je to asi půl roku, co jsem 

z toho zaměstnání odešla.“; P04: „Teď se cítím dobře. Je to dva roky, co jsem 

nastoupila tu novou kariéru pom půlročním přechodovém období. Dělám věci, které mě 

naplňují a které lidem pomáhají a mi dodává energii.“; P06: „Teď se cítím dobře, teď 

uţ je to dobrý. Uţ se cítím zakotveně.“ 

Někteří však připouští i pochybnosti a únavu (3). P07: „Teď se cítím dobře, ale 

pořád mám ty svý pochybnosti, jestli to budu moci dělat (psychologii, kterou studuje), 

jak dlouho to budu dělat, jestli budu těm lidem platná, tak jak bych chtěla.“; P10: „No, 

tak teď je to zase trochu horší. Jak uţ jsem říkala před chvílí, cítím se hodně unavená. 

Tím, ţe jsem na všechno sama, bez partnera, sama na studio, dítě, domácnost.“, P11: 

„Občas jsem samozřejmě cítila pochybnosti, jestli jsem tzv. „nezahodila“ svoje 

vzdělání.“ 
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2. Hodnoty, které jsou v nové situaci nejvíce oceňovány 

Hodnoty, které jsou v nové situaci nejvíce oceňovány, jsou uvedeny na obr. č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Hodnoty v nové pracovní oblasti 

 

V odpovědích na tuto otázku převaţovalo slovo svoboda v rozhodování 

a možnost řídit si čas podle svého (7). Lidé si hodně cení svobody, ale zároveň jsou 

schopni vidět i některá negativa s tím spojená, např. nároky na sebekázeň 

a neohraničená pracovní doba. Ale i tak svobodu a volnost oceňují. Souvisí to i se 

změnou pracovního poměru, kdy všichni participanti byli zaměstnáni u nějaké firmy 

a nyní jich je více neţ polovina „na volné noze“ (OSVČ).“; P04: „Nejvíc si cením 

volnosti toho, ţe co si vytvořím, tak to se děje. Nemůţu si na nic stěţovat, protoţe to 

jsem já, kdo si řídí svůj ţivot.“; P07: „Já si cením hodně toho, ţe jsem paní svého času. 

Sice občas nevím kudy kam, ale v podstatě cokoli bych nechtěla dělat, tak prostě 

nemusím, takţe mám velkou svobodu. Zároveň ruku v ruce s tím je to nápor na 

sebekázeň.“; P10: „Moc se mi líbí časová volnost. Kdykoli můţu odjet na hory, 

pracovat z domova, to se mi líbí. Na druhou stranu ta práce nikdy nekončí.“ 

Další věcí, které si lidé po změně oboru práce cení, jsou nové mezilidské vztahy 

(2). P02: „Ţe se mi podařilo vybudovat vztahy s lidmi, kterým můţu věřit a se kterými 
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si vzájemně pomáháme.“; P06: „Asi potkávání se s novými lidmi, které bych nikdy 

nepotkala, to je to nejzajímavější.“ 

Mezi další hodnoty, které účastníci zmínili, patří smysl práce, čas na kamarády, 

rozšiřování obzorů, okamžitá zpětná vazba a přímý vliv na další činnost. P07: 

„Cením si také toho, ţe ty věci, co dělám, mají smysl.“; P03: „Teď mám víc času na 

nějaké kamarády.“; P06: „A taky rozšiřování obzorů, asi tohle.“; P05: „A hlavně, 

s těma dětma mám okamţitou zpětnou vazbu a upřímnou, oni to řeknou, jak to je. Nebo 

vidím, ţe je to nebaví, ţe to neumí a mám přímý vliv na to, jak to udělám dál.“ 

 

3. Plány a vize do budoucna 

Odpovědi na tuto otázku jsou velmi individuální. Jedno však mají všichni společné, 

a to ţe všichni mají zajímavé představy o budoucnosti. Nikdo neřekl „ţádné plány, 

takhle mi to stačí.“ Zde je výběr nejzajímavějších odpovědí: P01: „Určitě bych ráda za 

5-7 let sesbírala kazuistiky s aktivní imaginací.“; “P02: „Spojit se s nějakým 

investorem a udělat nějaký developerský projekt.“; P03: „Začít učit na ZŠ.“P06: 

„Absolvovat psychoterapeutický výcvik.“; P10: „Ráda bych ţila například půl roku či 

rok někde v jihovýchodní Asii, cvičila jógu a odpočívala.“ P11: „Plánuji absolvovat 

kurz mediace.“ 

 

8.6. Očima odborníka - kouče  

 

V této kapitole uvádím shrnutí rozhovoru s odborníkem, kterým je psycholoţka 

a kariérová koučka, která těm, kteří se rozhodnou pro změnu kariéry, pomáhá tím, ţe je 

vede otázkami k tomu, aby sami objevili, kterým směrem se chtějí při své změně vydat.  

Zhruba všichni klienti, kteří vyhledají sluţbu kariérového kouče, jsou ve středním 

věku a chtějí udělat nějakou změnu víceméně radikální, jdou do jiného oboru, chtějí si 

splnit nějaký dávný sen. Motivací je jim přesun od „jdu dělat kariéru, zabezpečit sebe 

a rodinu“ k takovým otázkám jako „to je všechno fajn, co tady po mně zůstane?, čím 

můţu být ostatním uţitečný, co můţu ze sebe vydat, aby to mělo pro někoho 

prospěch?“. Jedná se o emocionálnější vnitřní motivace. 
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Při koučování se nerozebírá téma krize středního věku, protoţe to je téma spíše pro 

psychoterapeuta. Kouč se vyhýbá slovu krize a radši vyhledává pozitivní výrazy. Proto 

s klienty probírá „období jejich ţivotní zralosti, které je vede k tomu, ţe si začnou klást 

otázky, které si dříve nekladli.“ 

Ke kariérovému kouči přichází lidé v různém stádiu změny. Někteří lidé o tom 

začnou uvaţovat hodně dopředu, chtějí si udělat nějaký plán, rozmyslet si to a do té 

doby zůstávají v původní profesi. Jiní udělají radikální řez a teprve potom hledají, do 

čeho nového by se chtěli pustit a u dalších rozhodne osud, třeba ţe dostanou výpověď 

nebo jim zaměstnavatel změní podmínky práce. Někdo na výpověď reaguje tím, ţe si 

najde podobnou práci nebo naopak si vezme čas na rozmyšlenou a dá se úplně jiným 

směrem. 

V České republice není příliš rozšířená moţnost vzít si delší volno z práce a čas na 

rozmyšlenou, třeba půl roku nebo rok, tak jak je běţné například v USA (tzv. sabbatical 

nebo career break). Tam to lidé dělají častěji proto, aby si splnili něco, co při běţném 

zaměstnání nemohou, například vylezli na nějakou horu nebo napsali knihu apod. 

Nemusí kvůli tomu odcházet ze zaměstnání. I u nás si někteří lidé volno vezmou, ale 

jsou spíše výjimkou. Předpokladem takové delší pauzy je finanční rezerva. V mezičase 

pak mají čas připravit se na něco jiného. Mnoho lidí z toho má strach, dopřát si nějaký 

čas toho volna, aby se mohli ponořit do sebe, zamyslet, rozhodovat. Mají strach 

z mnoha důvodů, například z existenčních nebo z toho, jak to bude vnímáno jejich 

okolím apod. 

Klienti, kteří přichází ke kariérovému kouči, nemají nereálné představy 

a očekávání, naopak nemají mnohdy představu ţádnou. Přichází s tím, ţe by 

potřebovali udělat změnu, ale neví, co s tím a potřebují pomoc právě s tím najít „to 

něco“.  

V koučování nejde ani moc o práci s diagnostickými metodami (samozřejmě je-li 

koučem psycholog), ale spíše je to cesta k sebepoznání, aby si klient uvědomil, co jsou 

jeho důleţité hodnoty a potřeby v ţivotě, které nebyly dosud uspokojovány, na co má 

talent a nadání, co ho kdy v ţivotě bavilo a přinášelo mu uspokojení.  

Kariérový kouč se zabývá také situacemi, kdy klienti mají obavy, ţe v oboru, kde 

chtějí pracovat, nemají dostatek zkušeností. Kouč pak s klientem probírá různé 

moţnosti, jak do oboru vstoupit „v malém“, například jako dobrovolník na pár hodin. 
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Jde o to vyzkoušet si, zda vybraný obor je skutečný ten pravý a zda nejde o nějakou 

iluzi. 

Koučink většinou trvá několik sezení, 5 – 6, coţ vychází zhruba na dva měsíce. Za 

tu dobu si uţ většina lidí dokáţe ujasnit, jak dále postupovat. 

Při koučinku se také můţe stát, ţe přijdou lidé nespokojení ve své práci a v průběhu 

koučování najednou zjistí, jak mohou zvýšit svoji spokojenost v současné práci a najít 

v ní větší smysl a jak mohou odbourat nějaké překáţky, které jim brání v lepších 

vztazích apod. Ta změna můţe proběhnout i uvnitř, ve změně postoje. 

I kdyţ existují případy, kdy lidé opustí zaměstnání, začnou podnikat, ale nedaří se 

jim a pak se znovu nechají zaměstnat, svého rozhodnutí z původní práce odejít nelitují. 

Protoţe nasbírají zkušenosti, které by jinak nezískali, a na mnoho věcí získají jiný 

náhled.  

Rozdíl mezi koučování a poradenstvím je v tom, ţe poradenství je spíše pro mladší 

lidi, kteří hledají, kterým směrem se vydat. Poradce jim předloţí různé moţnosti 

zaměstnání, popřípadě studia, popíše jim pracovní situaci na trhu. Kouč pracuje více 

s lidmi ve středním věku, kteří uţ mají něco za sebou a chtějí právě něco změnit. Kouč 

je v tom podporuje a vhodnými otázkami jim pomáhá, aby si sami nalezli, co 

doopravdy chtějí, jaké mají vnitřní hodnoty, kde se vidí za pár let apod. Zjednodušeně 

řečeno kariérový poradce zná situaci na trhu a probírá s klientem moţnosti jeho 

uplatnění, kouč pátrá uvnitř klienta po tom, co ho bude doopravdy bavit a naplňovat 

a jak chce strávit druhou půlku ţivota. 
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9. Diskuse 

Tato bakalářská práce se zabývá psychologickými aspekty změn ve středním věku, 

konkrétně dobrovolnou změnou kariéry ve věku 35 – 50 let do jiného oboru. 

V teoretické části jsou kapitoly o proţívání ve středním věku, krizi středního věku, 

procesu rozhodování a změny, pracovní motivaci, moţnostech odborné pomoci formou 

koučování či psychoterapie a výzkumy s těmito tématy souvisejícími. 

 Vzhledem k tématu jsem si zvolila kvalitativní výzkum. Podle Hendla (2012) 

umoţňuje tento přístup pochopení dané problematiky z pohledu těch, kdo tuto změnu 

zaţívali či zaţívají a umoţňuje vhled do jejich proţívání a exploraci fenoménů. 

Nevýhodou kvalitativního výzkumu je vzhledem k malému počtu respondentů 

omezená generalizace výsledů. Další nevýhodou je časová náročnost při sběru 

a analýze dat. Na druhou stranu kvalitativní výzkum umoţňuje fenomenologické 

prozkoumání proţívání změn ve středním věku a detailní vhled do dané problematiky. 

Participanti výzkumu byli otevření a ochotní hovořit o svých pocitech a zkušenostech, 

coţ přispělo k autentičnosti výpovědí.  

Na tomto místě uvedu výsledky zjištěné ve výzkumu podle jednotlivých 

výzkumných otázek a porovnám je s tím, co jsem popsala v teoretické části. 

 

Motivační faktory vedoucí k dobrovolné změně kariéry ve středním věku 

 Mezi hlavní motivační faktory pro dobrovolnou změnu kariéry ve středním věku 

patří potřeba dělat něco, v čem člověk vidí smysl, dále potřeba rozhodovat a dělat si 

věci po svém a nikoli poslouchat příkazy někoho jiného. Toto výzkumné zjištění 

potvrzuje Pink (2011), kdyţ za tři hlavní motivační prvky uvádí autonomii, mistrovství 

a smysl. Touha po smyslu ústředním tématem Franklovy logoterapie. K potřebě smyslu 

v práci říká: „Pouze v té míře, v níţ člověk naplňuje smysl, uskutečňuje sám sebe; 

seberealizace se pak dostavuje sama od sebe jako účinek naplnění smyslu, nikoli však 

jako jeho účel“ (Frankl, 2006, s. 76).  

 Jakmile člověk dělá něco, v čem vidí smysl, dostává se do stavu plynutí, který je 

sám o sobě motivací, protoţe práce se v tu chvíli stává zábavou, coţ potvrzuje 

Csikszentmihalyi (2015). Jedna participantka, která byla na cestě za tím stát se 
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učitelkou, hovořila o tom, ţe při přípravě učiva do školy se dostává do stavu flow 

(plynutí) a ţe pracuje dlouho do noci, aniţ by vnímala čas či se cítila unavená. Práce ji 

tak baví a pohlcuje, ţe jí energii dodává. A toto si myslím, ţe je hlavním motivem 

změny kariéry ve středním věku. Člověk opouští kariéru, ve které nenachází 

uspokojení, úkoly zvládá s největším vynaloţením úsilí a s malou efektivitou 

a přechází do oboru, který ho zajímá, baví a práce se mu stává koníčkem, přinejmenším 

v začátku.  

 Jako další výzkumné téma by bylo moţné prozkoumat, zda vyšší motivace v novém 

pracovní přetrvává delší dobu či zda do několika měsíců nadšení vymizí podobně jako 

zamilovanost. 

 

Souvislost mezi krizí středního věku a změnou kariéry 

     Souvislost s krizí středního věku přiznala jen část participantů. Druhá část krizi 

naopak popřela a vyjádřila se ve smyslu, ţe se cítila být na vrcholu tvůrčích sil a proto 

chuť a odvaha vrhnout se do něčeho nového. Domnívám se, ţe se tyto dvě zdánlivě 

protichůdné myšlenky nevylučují. Pro někoho je krize negativní pojem a nechce o ní 

mluvit, například v koučování se téma krize nerozebírá, protoţe má negativní konotaci, 

naopak v psychoterapii se s pojmem krize můţe pracovat docela účinně. Kastová 

(2010) uvádí, ţe krize v sobě obsahuje moţnost zásadní proměny. Proto je potřeba krizi 

pojmenovat, „vstoupit s ní do kontaktu“ (Kastová, 2010, s. 13) a pak se krize můţe stát 

šancí, jak objevit nové moţnosti nakládání se svým ţivotem. Krize, ve smyslu 

psychickém, je bodem obratu, ve kterém dochází k nahrazení jedné hodnoty jinou 

hodnotou. Takţe i kdyţ mnozí participanti krizi středního věku popřeli, vidím to spíše 

jako důsledek toho, co si pod tím pojmem představují. Pokud člověk nahlíţí na krizi 

jako na příleţitost ke změně, tak všichni účastníci mého výzkumu, myslím, určitou 

krizí prošli. I kdyby to byla krize nějakých hodnot a cílů, které uţ pro ně přestaly 

nabývat významu. To hlavní je, ţe došlo k bilancování a přehodnocení dosavadního 

způsobu ţivota a objevily se nové cíle a hodnoty, které participanti začali postupně 

naplňovat. 

 Téma krize a ţivotního obratu by bylo moţné dále prozkoumat ze zpětné 

perspektivy. Zaměřit se na lidi na konci pracovní kariéry a zeptat se jich, zda v ţivotě 

zaţili nějaké zvraty a změny a kam se tím posunuli. 
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Rozhodovací proces vedoucí ke změně a osoby, které pomohly v rozhodnutí 

 Otázka rozhodování velmi úzce souvisí s motivací. Participanti uváděli, ţe měli pro 

změnu vnitřní motivaci delší dobu, ale často to byla nějaká vnější okolnost, která byla 

tou poslední kapkou, která jim pomohla se rozhodnout. Tato vnější okolnost byla, buď 

v pracovní oblasti jakou je změna pracovní náplně, pracovní doby, osobnosti šéfa 

apod., nebo změnou související s osobním ţivotem (vlastní nemoc, nemoc příbuzného, 

zranění, úmrtí v rodině, opuštění partnerem apod.). V té době, jak uvedla jedna 

participantka, se člověk můţe dostat tak na dno, ţe se odrazí jiným směrem. Vnější 

okolnost, krize, můţe být katalyzátorem změny. To potvrzuje i Kastová, kdyţ píše, ţe 

„krize se můţe stát šancí k novému proţívání identity, lze z ní vyjí s novými moţnosti 

chování a proţívání sebe i světa“ (Kast, 2010, s. 13). 

 V době rozhodování respondenti uváděli, ţe přehodnocovali své priority. Některé 

hodnoty, např. čas s rodinou, neochota se podřizovat, svoboda a smysl, převáţily do té 

doby důleţité jiné hodnoty, např. finanční. V mnoha případech se lidé museli vzdát 

vyššího finančního příjmu ve prospěch toho, aby jejich nová práce měla smysl. Toto 

opět koreluje s motivačními faktory, o kterých píše Pink (2011, s. 104): „Mnoho 

psychologů a ekonomů zjistilo, ţe vzájemný vztah mezi penězi a štěstím je slabý“.  

 Zajímalo mě také, kdo a jak s rozhodováním participantům pomohl. Zhruba 

polovina uvedla rodinného příslušníka. Myslím si, ţe pouze ve výjimečných případech 

člověk k tak zásadní otázce jakou je změna kariéry, nepotřebuje podporu svých 

nejbliţších. To, ţe pouze polovina dotázaných uvedla za důleţitou osobu svého 

partnera a ta druhá nikoli, přikládám tomu, ţe otázka nezněla jednoznačně. Někdo ji 

pochopil obecně „kdo vám pomohl?“ a jmenoval partnera a někdo ji slyšel takto 

„pomáhal vám někdo – psycholog, kouč apod. – v rozhodování?“, pak byla odpověď 

buď pozitivní, nebo negativní ve smyslu odpovědi na otázku odborné pomoci. 

 Rozdíl mezi profesionály a rodinnými příslušníky vidím v tom, ţe profesionálové 

(koučové, psychologové, personalisté) neradí klientům, co mají dělat, spíše jim 

pomáhají si utřídit myšlenky a pocity a podle toho mohou klienti udělat rozhodnutí 

sami. Naproti tomu rodinní příslušníci radí či odrazují, „mluví do toho“, ale bez jejich 

podpory by člověk rozhodnutí dělal jen velmi těţko. Vliv rodinných příslušníků je 

naprosto zásadní. 
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 V budoucím výzkumu bych proto tyto dvě otázky oddělila, zeptala se ne náhled 

rodiny a blízkých na ţivotní rozhodnutí o změně kariéry a druhá otázka by se pak 

týkala odborné pomoci. Další výzkumy by pak mohly prozkoumat vliv terapie či 

koučování na změny v pracovním, ale i osobním ţivotě člověka. 

 

Prožívání přechodového období  

 Pouze jedna odpověď na otázku, zda participant proţíval nějaké přechodové období 

mezi dvěma kariérami, byla negativní. Ostatní toto období potvrdili a vypovídali, ţe to 

bylo období pro zastavení, vytřídění myšlenek, zváţení dalších moţností, ale i období 

nejistoty a obav. Délka přechodového období se pohybovala od několika měsíců po 

několik let. Někteří participanti se v přechodovém období nacházeli, kdyţ například 

studovali školu, aby mohli začít pracovat v nové oblasti. Bridges přechodové období 

nazývá „neutrální zóna“. Ačkoli to můţe být nevědomé, lidé často v procesu změny 

vyhledávají klid a samotu k tomu, aby mohli přemýšlet. „Zdánlivě bezcílnou činností 

o samotě vykonáváme velice důleţité vnitřní úkoly“ (Bridges, 2004, s. 92). 

 Další výzkum by mohl být zaměřen na detailnější prozkoumání přechodového 

období, jak se mění proţívání jednotlivce uprostřed důleţité ţivotní změny, jeho 

sebepojetí, vztahy s blízkými apod. 

 

Bilance životního rozhodnutí, aktuální prožívání a plány do budoucna 

 Na otázku bilance ţivotního rozhodnutí změnit svoji kariéru jsem dostala samé 

pozitivní odpovědi. Lidé nelitují rozhodnutí změny kariéry, pouze v některých 

případech litují dílčích rozhodnutí. Většinou proţívají uspokojení nad svoji novu 

situací, v některých případech jsem zaznamenala určité pochybnosti a únavu, nikoli 

však lítost nad rozhodnutím.  

 V nové pracovní oblasti si lidé nejvíce váţí svobody a moţnosti dělat si věci po 

svém, coţ souvisí s tím, ţe mnozí opustili pozici zaměstnance a pracují „na volné 

noze“ jako osoba samostatně výdělečně činná. Tento trend potvrzují i Johnson, 

Kawachi a Lewis (2009), kteří ve svém výzkumu dochází k závěru, ţe lidé středního 

věku měnící kariéru si často sniţují pracovní úvazek na poloviční, aby měli méně 

stresu, více flexibility a volného času. Také potvrzují trend, ţe při změně kariéry ve 
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středním věku mnohdy lidé preferují pracovat „na sebe“ a nebýt nikým zaměstnán. 

S touto větší volností a svobodou jsou ochotni se spokojit s niţším platem a obětovat 

firemní benefity.  

 Volný čas pak participanti vyuţívají pro své zájmy, studium, přátele apod. 

Zaznamenala jsem také uspokojení z přímé zpětné vazby v novém pracovním prostředí. 

Důleţitost jasných cílů a okamţité zpětné vazby pro to, aby člověk byl ve stavu plynutí 

a práce ho bavila, potvrzuje také Pink (2011).  

 Všichni participanti uvedli nějaký konkrétní cíl v nové pracovní oblasti, který mají 

před sebou. 

 Mezi úskalí této bakalářské práce bych zařadila fakt, ţe výzkum je proveden na 

malém počtu účastníků, celkem 11, tzn. ţe závěry nelze generalizovat. Ostatně změna 

kariéry ve středním věku se podle mého názoru, týká malého procenta populace. 

Nicméně je to jev, který existuje a který bude, myslím, nabývat na četnosti tak, jak je 

běţnější v západním světě.  

 Současné výzkumy potvrzují, ţe polovinu ţivota nemusí jedinci nutně proţívat 

krizi středního věku, tak jak byla původně popsána v 60. letech minulého století, tj. 

s negativní konotací („blíţící se smrt“, „nestihnu to a to…“). Naopak, i přes „negativní 

a“ vidí i „pozitivní b“ a střední věk mnozí lidé proţívají jako období bilancování 

a aktivní uskutečnění změny, tak aby nová kariéra více odpovídala „reflektovanému 

nejlepšímu já“ (Slay, Taylor & Williamson, 2004). Jinými slovy, aby se v nové práci 

člověk cítil sám sebou, vice ho naplňovala ho a dávala mu smysl. Více neţ polovina 

účastníků mého výzkumu odešla ze zaměstnaneckého pracovního měru a pracují jako 

osoby samostatně výdělečně činné. Tento nový trend tzv. proteovské kariéry, kdy 

jedinci pracují “na sebe” pro více subjektů, je popsán ve výzkumech (např. Slay, 

Taylor & Williamson, 2004; Hall & Chandler, 2005, Chin & Rasdi, 2014) a je velmi 

populární, zejména v USA, kde mnoho lidí ve středním věku mění kariéru nebo si ji 

sniţují a druhou půlku pracovního času věnují tomu, co je baví a v čem jsou dobří.  

 Na tuto bakalářskou práci by mohl navázat další, longitudinální, výzkum, který by 

popsal, zda respondentům vydrţelo nadšení po změně kariéry po několika letech 

a k jakým dalším změnám došlo.  
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10. Závěry 

 Cílem bakalářské práce je hlouběji porozumět psychologickým aspektům při 

dobrovolné změně kariéry ve středním věku. Kvalitativní výzkum byl realizovaný 

pomocí polostrukturovaných rozhovorů s 11 participanty. K doplnění byly přidány 

hlavní body rozhovoru s odborníkem – koučem, který lidem při změně kariéry pomáhá. 

Získaná data byla zpracována pomocí analytického kódování. Výsledky mých zjištění 

potvrdily závěry výzkumů českých i zahraničních odborníků. Zde je přehled 

nejvýznamnějších výzkumných zjištění: 

- Mezi hlavní motivační faktory ke změně práce byl poţadavek, aby práce měla 

smysl, aby člověka bavila a naplňovala. 

- Dalším motivačním faktorem byla touha po větší svobodě a nezávislosti 

v rozhodování. 

- Návrat ke svým dřívějším snům byl téţ jednou z motivací pro změnu v kariéře. 

- Vnější okolnosti při této změně buď nehrály roli vůbec a práce člověka přestala 

bavit a naplňovat, coţ bylo v menšině případů. Nebo naopak, ve většině 

případů, byly vnější okolnosti přímo katalyzátorem změn, například 

v případech, kdy došlo v současném zaměstnání ke změně pracovních 

podmínek (pracovní doby, nového vedení apod.) nebo kdy došlo k významným 

změnám v osobním ţivotě (nemoc vlastní či blízkého, zranění, úmrtí v rodině, 

nutná péče o blízkého, opuštění partnerem apod.). 

- Souvislost mezi změnou kariéry a krizí středního věku přiznalo buď u sebe, 

nebo u svého partnera zhruba polovina dotázaných. Ostatní vyjádřili spíše pocit, 

ţe jsou na vrcholu sil a mají chuť se vrhnout do něčeho nového. Všem bylo ale 

společné bilancování dosavadní ţivotní cesty a rozhodnutí pro změnu. 

- V rozhodovacím procesu bylo důleţité přehodnocení dosavadních priorit, 

posunutí finančního hodnocení na niţší příčky v ţebříčku hodnot, potřeba trávit 

více času s rodinou a mít na práci větší vliv. Někomu v rozhodování pomohla 

inspirace od lidí z okolí. 

- Většina participantů uvedla, ţe do jejich rozhodování o změně kariéry nějakým 

způsobem zasáhl profesionál – psychoterapeut, psycholog, kouč, personalista. 

Jeho přínosem byl nový pohled na situaci, který vedl k uvědomění si dalších 

moţností. 
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- Mnozí uváděli podporu partnera a rodiny, bez kterých by taková změna nebyla 

moţná. 

- Kromě jedné výjimky uváděli všichni participanti, ţe při změně kariéry 

procházeli přechodovým obdobím, které trvalo od několika měsíců aţ po 

několik let. Několik participantů se v přechodovém období v době rozhovoru 

nacházelo. 

- Pocity během přechodového období zahrnovaly především vytřídění priorit 

a přemýšlení o tom, co dál v ţivotě. Objevila se i potřeba staţení se do sebe, 

obavy a tápání. 

- Ţádný z participantů nelituje svého rozhodnutí změnit kariéru. Objevila se lítost 

nad dílčími rozhodnutími. 

- Celkové pocity v nové kariéře či situaci přechodového období se dají shrnout 

do slova spokojenost. Pouze ve dvou případech tuto spokojenost doprovázely 

pocity pochybností a únavy. 

- Hlavní hodnoty, které participanti po změně oceňují, zahrnují více svobody, 

více času na rodinu a přátele, poznání nových lidí, rozšiřování obzorů, více 

smyslu i více přímého vlivu na práci. 

- Téměř všichni participanti uvedli nějaký zajímavý plán do budoucna ve své 

nové kariéře. 
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    Souhrn 

 Bakalářská práce se zabývá psychologickými aspekty změn ve středním věku, 

konkrétně dobrovolnou změnou kariéry ve věku 35 – 50 let. V teoretické části se 

zaměřuji na téma středního věku, tak jak je popsáno v zahraniční i české literatuře. 

Samostatná kapitola je věnována pojetí ţivotního obratu a změnám v psychice člověka 

ve středním věku u Carla Gustava Junga. Dále se zabývám tématem krize středního 

věku a opačným, pozitivním, pohledem na střední věk. V závěru první části jsem 

uvedla teorie dalších autorů zabývajících se tím, co se mění v psychice člověka ve 

středních letech. Druhá část teorie pojednává o pracovní motivaci, motivaci ke změně, 

rozhodovacím procesu a fázemi změny. Ve třetí části uvádím moţnosti odborné 

pomoci při rozhodování o zásadních změnách v ţivotě. Tato odborná pomoc můţe mít 

formu psychoterapie, koučování či mentorinku. Z psychoterapie, která umoţní náhled 

na neuvědomované procesy a poskytuje člověku podporu v nalézání svých hodnot 

a cílů, jsem vybrala několik směrů, které mohou být při zásadní ţivotní změně 

uţitečné, a to analytickou psychoterapii, logoterapii a terapii zaměřenou na člověka, do 

čeho patří i metoda motivačních rozhovorů. Koučink, ţivotní či kariérový, pomáhá 

člověku ujasnit si, co v ţivotě chce, jaké má cíle a hodnoty. Kouč klienta vhodně 

zvolenými otázkami pak vede k tomu, aby svých cílů dosáhl. Přínos mentorinku můţe 

být v tom, ţe mentor sdílí své osobní zkušenosti a můţe tak pomoci člověku například 

postavit se na vlastní nohy. Závěrem teoretické části jsem uvedla některé výzkumy 

z oblasti proţívání středního věku a změny kariéry. 

 Ve výzkumné části jsem si dala za cíl získat hlubší vhled do proţívání dobrovolné 

změny kariéry ve středním věku. V rámci kvalitativního výzkumu jsem si stanovila 

výzkumné otázky týkající se motivace ke změně, rozhodovacím procesu, proţívání 

přechodového období, souvislosti s krizí středního věku a bilancováním pocitů po 

ţivotní změně. Typem výzkumu je mnohočetná případová studie s prvky 

fenomenologického přístupu. Hlavní výzkumnou metodou bylo polostrukturované 

interview s 11 participanty, kteří prošli či procházejí dobrovolnou změnou kariéry ve 

středním věku. K doplnění jsem uvedla i hlavní body rozhovoru s odborníkem 

pomáhající profese – psycholoţkou a kariérovou koučkou. 

 Výběr participantů probíhal podle stanovených kritérií, věk v době změny 35-50 

let, dobrovolná změna kariéry a změna do jiného oboru, metodou prostého záměrného 

výběru a metodou sněhové koule. Všichni oslovení s účastníci na výzkumu souhlasili 
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a následně proběhlo osobní setkání, při kterém jsem rozhovor nahrála na diktafon. Poté 

jsem rozhovory přepsala a pomocí analytického kódování vyhodnotila. 

 Mezi hlavní motivační faktory ke změně práce byl poţadavek, aby práce měla 

smysl, aby člověka bavila a naplňovala. Dalším motivačním faktorem byla touha po 

větší svobodě a nezávislosti v rozhodování, coţ se projevilo i tím, ţe více neţ polovina 

oslovených přešla ze zaměstnaneckého poměru do podnikání a pracuje jako osoba 

samostatně výdělečně činná.  

Vnější okolnosti při této změně buď nehrály roli vůbec a práce člověka přestala 

bavit a naplňovat, coţ bylo v menšině případů. Nebo naopak byly vnější okolnosti 

přímo katalyzátorem změn, například v případech, kdy došlo v současném zaměstnání 

ke změně pracovních podmínek (pracovní doby, nového vedení apod.) nebo kdy došlo 

k významným změnám v osobním ţivotě (nemoc vlastní či blízkého, zranění, úmrtí 

v rodině, nutná péče o blízkého, opuštění partnerem apod.). 

Souvislost mezi změnou kariéry a krizí středního věku přiznalo buď u sebe, nebo 

u svého partnera zhruba polovina dotázaných. Ostatní vyjádřili spíše pocit, ţe jsou na 

vrcholu sil a mají chuť se vrhnout do něčeho nového. Všem bylo ale společné 

bilancování dosavadní ţivotní cesty a rozhodnutí pro změnu. 

V rozhodovacím procesu bylo důleţité přehodnocení dosavadních priorit, posunutí 

finančního hodnocení na niţší příčky v ţebříčku hodnot, potřeba trávit více času 

s rodinou a mít na práci větší vliv. Někomu v rozhodování pomohla inspirace od lidí 

z okolí. 

Většina participantů uvedla, ţe do jejich rozhodování o změně kariéry nějakým 

způsobem zasáhl profesionál – terapeut, psycholog, kouč, personalista. Jeho přínosem 

byl nový pohled na situaci, který vedl k uvědomění si dalších moţností. Mnozí uváděli 

podporu partnera a rodiny, bez kterých by taková změna nebyla moţná. 

Kromě jedné výjimky uváděli všichni participanti, ţe při změně kariéry procházeli 

přechodovým obdobím, které trvalo od několika měsíců aţ po několik let. Několik 

participantů se v přechodovém období v době rozhovoru nacházelo. Pocity během 

přechodového období zahrnovaly především vytřídění priorit a přemýšlení o tom, co 

dál v ţivotě. Objevila se i potřeba staţení se do sebe, obavy a tápání. 
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Ţádný z participantů nelituje svého rozhodnutí změnit kariéru. Objevila se lítost 

nad dílčími rozhodnutími. Celkové pocity v nové kariéře či situaci přechodového 

období se dají shrnout do slova spokojenost. Pouze ve dvou případech tuto spokojenost 

doprovázely pocity pochybností a únavy. 

Hlavní hodnoty, které participanti, po změně oceňují, zahrnují více svobody, více 

času na rodinu a přátele, poznání nových lidí, rozšiřování obzorů, více smyslu i více 

přímého vlivu na práci. Téměř všichni participanti uvedli nějaký zajímavý plán do 

budoucna ve své nové kariéře. 
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     Příloha č. 2: Český a anglický abstrakt bakalářské práce 

ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Název práce: Psychologické aspekty změn ve středním věku 

Autor práce: Ing. Petra Hrdličková 

Vedoucí práce: PhDr. Šárka Mošťková 

Počet stran a znaků: 95/163,161  

Počet příloh: 4 

Počet titulů použité literatury: 71 

Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá psychologickými aspekty dobrovolné změny 

kariéry lidí ve středním věku (35 – 50 let). Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou 

a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní teoretické koncepce o středním 

věku, proces změny, pracovní motivace a moţnosti odborné pomoci při této ţivotní 

změně formou koučování či psychoterapie. Praktická část vychází z kvalitativního 

výzkumu a analýzy polostrukturovaných rozhovorů s 11 participanty, kteří 

dobrovolnou změnu kariéry ve středním věku podstoupili či podstupují. Participanti 

byli vybráni dvěma metodami: prostým záměrným výběrem a metodou sněhové koule. 

Tato analýza je doplněna rozhovorem s kariérovým koučem. Výsledky výzkumu 

prokazují jako hlavní motivační faktor ke změně touhu po tom, aby práce měla smysl 

a aby člověk mohl dělat vlastní rozhodnutí. Na souvislost s krizí středního věku 

poukázala zhruba polovina dotázaných, všichni ale bilancovali a měnili svoji dosavadní 

pracovní kariéru. Mnoha lidem pomohl v rozhodování profesionál. Většina lidí 

procházela nějakým přechodovým obdobím. Nikdo nelituje rozhodnutí pro změnu 

kariéry. 

Klíčová slova: střední věk, krize středního věku, pracovní motivace, proces změny, 

přechodové období, logoterapie, koučink 

  



 
 

ABSTRACT OF THESIS 

Title: Psychological aspects of mid-life changes 

Author: Ing. Petra Hrdličková 

Supervisor: PhDr. Šárka Mošťková 

Number of pages and characters: 95/163,161 

Number of appendices: 4 

Number of references: 71 

Abstract: This thesis deals with psychological aspects of mid-life (35 – 50 years) 

voluntary career change. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. 

Theoretical part describes major theoretical concepts concerning mid-life, process of 

change, work motivation and possibilities of professional help during this life change 

through coaching or psychotherapy. Practical part stems from the qualitative research 

and the analysis of semi-structured interviews with 11 participants that have gone 

through or are in the middle of a voluntary mid-life career change. The participants 

were selected by two methods: simple intentional selection and snowball sampling. The 

analysis is accompanied by an interview with a career coach. Research results show the 

desire for meaningful work and freedom in decision making to be the major motivating 

factors. Connection between midlife crisis and midlife career change admitted about 

half of the respondents; however, all participants have balanced their lives and made 

career changes. Some kind of professional helped most participants make a decision. 

The majority of people have gone through a transitional period. Nobody regrets 

a decision for career change. 

Key words: middle age, mid-life crisis, work motivation, process of change, transition 

period, logotherapy, coaching 



 
 

Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s participantkou výzkumu v                              

oblasti změny práce  

Rozhovor 05 

Pohlaví, věk/věk v době 

změny/vzdělání 

Ţena, 39 let/36 let/VŠ 

Rodina Vdaná, 3 děti 

Město Praha 

Původní oblast 

profese/pracovní poměr 

Marketing v mezinárodní firmě/zaměstnanec 

Současná oblast 

profese/pracovní poměr 

Učitelství na ZŠ/zaměstnanec 

Datum nahrání Listopad 2015 

 

1. Můţeš mi popsat, co jsi dělala dříve a čím se zabýváš nyní?  

Dříve jsem pracovala v různých nadnárodních společnostech na manaţerské pozici. 

V současnosti v jedné takové firmě stále ještě pracuji v oddělení marketingu. A od září 

jsem začala učit na prvním stupni na základní škole angličtinu. Mám zkrácený úvazek 

na 6 hodin, abych to mohla kombinovat se svou současnou prací, kterou mám na 

poloviční úvazek. Od prosince mi ale ta současná práce končí a od pololetí mi ve škole 

navýší úvazek na 12 – 14 hodin. 

2. Jak probíhalo tvoje rozhodování? 

Chtěla jsem být víc se svými dětmi, to byl jeden z těch nejdůleţitějších faktorů. 

Kdyţ se mi děti narodily, tak se mi změnily hodnoty a uvědomila jsem si, ţe v těch 

nadnárodních kolosech jsem jenom nějaké malé kolečko v obrovském molochu a ţe mi 

to vlastně moc nedává smysl. Je tam vidět obrovská honba za penězi, pořád jen růst, 

růst, růst a dodávat výsledky a člověk je tam jen nějaký miniaturní článek, který nemá 

šanci moc to změnit. Aţ se mi někdy jako příčilo to, ţe to, čeho se člověk snaţí 

dosáhnout, je nějak v rozporu s jeho hodnotami. Neţ se mi narodily děti, tak jsem to 

nějak moc neřešila, byla jsem klidně do 8h v práci, ale s dětma to člověk prostě nechce. 

Po mateřské, před 5 lety, jsem nastoupila na poloviční úvazek do jiné globální firmy, 



 
 

3x v týdnu a ještě jsem měla flexibilní pracovní dobu. Pro někoho se to zdá ideální, ale 

mě stejně pořád přišlo to, ţe mám ty hodnoty jinde.  

Já jsem si poslední dva roky, při práci na poloviční úvazek, studovala střední 

pedagogickou školu, protoţe jsem si myslela, ţe půjdu učit. Chvíli to zrálo, neţ jsem se 

rozhodla, ţe ještě půjdu něco studovat. Kdyţ jsem to dostudovala, tak jsem si říkala, ţe 

se do toho vrhu. Ono mě to opravňovalo i k tomu, ţe bych mohla učit v nultých 

ročnících. Na ZŠ mi řekli, ţe nultý ročník nemají, ale ţe by potřebovali někoho na 

angličtinu, tak jsem to tedy od září zkusila. 

3. Co ti v tom procesu pomohlo? Pomáhal ti někdo (kouč, psycholog?) 

Manţel. Nejdřív mi říkal, ţe mě pálí dobré bydlo, protoţe říkal, ţe všichni touţí po 

tom mít poloviční pracovní úvazek, flexibilní a dobře zaplacený. Ale já jsem mu říkala, 

ţe mě to vlastně moc nebaví, ţe v tom nevidím smysl. On mě tedy podpořil v tom, ať si 

studuji, co chci, ţe on děti pohlídá. Kdyţ pak ale přišlo na to, ţe jsem to dokončila 

(letos v červnu) a ţe si hledám práci ve škole, tak se trošku zalekl, ţe najednou přijde 

to rozhodnutí. Já jsem to rozhodnutí nechtěla udělat bez něj, tak jsme se dohodli, ţe 

zkusím oboje dvoje, jenţe se ukázalo, ţe není moţné kombinovat oboje dvoje. Takţe 

přišla nutnost rozhodnout. V práci mi ještě chtěli ten úvazek navýšit, chtěli místo 50%, 

tak 70-80%, a to byla ta poslední kapka, která to rozsekla.  

4. Jaká byla tvoje vnitřní motivace? Byla tato práce tvým snem dříve, například uţ 

od dětství? 

Asi se to změnilo aţ s těma dětma, nikdy před tím jsem o školství nepřemýšlela. Já 

jsem po dětech nikdy moc netouţila, ale pak mi bylo 30, a kdyţ se nám to první 

narodilo, tak to bylo super a mělo to smysl. A zjistila jsem, ţe s dětma chci být. 

5. Co ještě významného se s touto změnou odehrávalo v tvém ţivotě?  

Ne, nic jiného se v té době neodehrávalo. 

6. Co ti říká pojem „krize středního věku“? Myslíš, ţe nějakým způsobem mohla 

souviset s tvým rozhodnutím ke změně? 

Napadlo mě, ţe asi jo. Vţdycky, kdyţ někomu říkám, ţe jsem změnila práci, tak 

říkám „no to víš, krize středního věku…“ Uvědomila jsem si, ţe po 40 najednou začne 

člověk přemýšlet trochu jinak, uvědomí si, ţe ţivot je konečný, a ţe je to taková 



 
 

poslední šance něco změnit. Ale fakt, protoţe v 50 uţ je pozdě a ve 30 jsem ještě 

nevěděla, co vlastně chci. Po 40 jsem si uvědomila, ţe jestli chci něco změnit, tak je to 

teď. Dlouho jsem o tom přemýšlela, co je to ta krize středního věku, taková ta touha 

zkusit ještě něco jiného. Mám kolem sebe kamarády, kteří se najednou vrhli do sportů 

a učí se sporty, které nikdy nedělali. Ještě je tady šance dělat něco nového. 

7. Procházela jsi při změně kariéry nějakým přechodovým obdobím? Pokud ano, 

jakou mělo podobu a jak dlouho trvalo?  

To trvalo uţ ty tři roky, od doby, kdy jsem se rozhodovala pro školu a dva roky 

studia, kdy jsem si tak různě oťukávala moţnosti. Kdyţ jsem se rozhodovala pro 

studium, tak jsem si říkala „něco se dozvím“, nebrala jsem to jako závazek, byl to spíš 

koníček. Pak se rozhodnu, jestli to půjdu dělat nebo nepůjdu, takţe taková jako obava. 

Cítila jsem touhu to změnit, ale nebyla jsem schopna udělat to rozhodnutí, takţe jsem 

to tak před sebou tlačila, říkala jsem si, ţe aţ to vystuduji, tak se rozhodnu. A pak mě 

k tomu vlastně dokopaly vnější okolnosti. 

8. Ohlíţela ses zpět nebo se dívala spíše dopředu? 

Dívala jsem se dopředu a byly tam takové jako strach, obava… člověk najednou 

opustí nějakou jistotu, jde úplně do něčeho, co vůbec nezná. A finančně je to mnohem 

horší. 

9. Jak se cítíš teď?  

Zatím jsem spokojená, zatím se mi to moc líbí a těším se na to, aţ budu učit víc.  

10. Čeho si na současné práci či přechodovém období nejvíc ceníš? 

Je super, ţe se jeden den rozhodnu, ţe něco s těma dětma udělám (na ZŠ) a mě tam 

neblokují ţádné rozhodovací procesy nebo továrna v zahraničí, která mi nechce něco 

dovolit. Není tam ten kolos. A hlavně, s těma dětma mám okamţitou zpětnou vazbu 

a upřímnou, oni to řeknou, jak to je. Nebo vidím, ţe je to nebaví, ţe to neumí a mám 

přímý vliv na to, jak to udělám dál. 

11. Lituješ někdy, ţe ses pro změnu kariéry rozhodla? 

Zatím ne. 

12. Jaké máš plány a vize do budoucna? 



 
 

Chtěla bych si navýšit trochu ten úvazek. A protoţe nesplňuji podmínky na 

vyučování na ZŠ, tak jsem se rozhodla, ţe si ještě dostuduji ještě další 1,5 roku, abych 

si dodělala didaktiku výuky cizího jazyka. Během půlroku, kdy budu učit méně neţ 

plný úvazek, si chci udělat zkoušku z jazyka a příští rok ještě dodělám to pedagogické 

minimum, abych mohla učit na 1. stupni.  

 Děkuji za rozhovor. 

  



 
 

Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s odborníkem v oblasti změny     

práce – psycholožkou a kariérovou koučkou 

 Ing. Mgr. Irmou Bohoňková, PCC (Professional Certified Coach), která 

pracuje jako psycholožka, kariérový kouč a mentor a lidem, kteří chtějí zásadní 

pracovní změnu, odpovídá na mé otázky ohledně kariérového koučinku a změny 

kariéry:      

1. Jak dlouho se věnujete práci kariérového kouče?  

Já se koučování věnuji zhruba 10 let a sem tam někdo z klientů měl právě téma 

změna práce, změna kariéry, ale teď cíleně se kariérovému koučinku věnuji tak 2 -3 

roky. Mám svoji webovou stránku (www.menimpraci.cz) a blog. Často mě lidi 

kontaktují proto, ţe četli článek na mém blogu. 

2. Máte klienty ve věku 35-50 let, mění obor práce a dobrovolně? 

Zhruba všichni klienti, které mám na kariérový koučink, tak jsou v této kategorii. 

Jsou to lidé ve středním věku, kteří chtějí udělat nějakou změnu víceméně radikální, 

jdou do jiného oboru, chtějí si splnit nějaký dávný sen. 

3. Dají se tam vystopovat nějaké společné charakteristiky, co mají tito lidé 

společného? 

To je těţké, protoţe ta motivace je u kaţdého trochu jiná, ale obecně bych řekla, ţe 

v tomto věku je to nějaký posun od toho „jdu dělat kariéru, zabezpečit sebe a rodinu“ 

k takovým otázkám jako „to je všechno fajn, co tady po mně zůstane?“. Takţe řekla 

bych, ţe lidi v tomto věku začínají hledat vnitřní motivy ve smyslu „čím můţu být 

ostatním uţitečný, co můţu ze sebe vydat, aby to mělo pro někoho prospěch“. Jsou to 

emocionálnější vnitřní motivace. 

4. To mě přivádí k tématu krize středního věku. Jak to s těmito změnami můţe 

souviset? 

Já se tomuto tématu záměrně vyhýbám, já tenhle pojem nemám ráda ani ho 

nepouţívám, protoţe pro mě to není ţádná krize. Krize má negativní konotaci. Já 

říkám, ţe se lidé dostali do období určité ţivotní zralosti, které je vede k tomu, ţe si 

začnou klást otázky, které si dříve nekladli. 

http://www.menimpraci.cz/


 
 

5. V jaké fázi změny s klienty pracujete – neţ se rozhodnou odejít, v průběhu změny 

nebo v době, kdy uţ dali výpověď a hledají nové moţnosti? 

Všechny případy přicházejí. Někteří lidé o tom začnou uvaţovat hodně dopředu, 

chtějí si udělat nějaký plán, rozmyslet si to a do té doby zůstávají v původní profesi, 

jiní udělají radikální řez a teprve potom hledají, do čeho nového by se chtěli pustit 

a u dalších rozhodne osud, třeba ţe dostanou výpověď nebo jim zaměstnavatel změní 

podmínky práce. Někdo na výpověď reaguje tím, ţe si najde podobnou práci nebo 

naopak si vezme čas na rozmyšlenou a dá se úplně jiným směrem. 

6. V Americe existuje moţnost vzít si delší neplacené volno (tzv. „sabbatical“ neboli 

„carreer-break“), aby si mohli rozmyslet, co dál. 

To tady není a je to škoda, ale mám klienty, kteří si takovou pauzu udělali, mají 

finanční rezervu a záměrně si dají čas na to, aby se mohli připravit na něco jiného. 

Hodně lidí z toho má strach, dopřát si nějaký čas toho volna, aby se mohli ponořit do 

sebe, zamyslet, rozhodovat. Mají strach z mnoha důvodů. 

7.  Jak se takový strach překonává při kariérovém koučování? 

Nevím, hodně tady fungují příklady lidí, kteří toto udělali, a nic hrozného se nestalo 

a je to podle mě hodně dobré si na to ten čas udělat. Dokud je člověk v předchozím 

zaměstnání, je většinou tak vytíţený, ţe prostor na to vytvořit něco nového, nemá. 

8. Jak pracujete s nereálnými představami? 

Abych pravdu řekla, tak ani klienty, kteří by přicházeli s nereálnými představami, 

moc nemám. Ţe by se ve středním věku chtěli stát lékařem nebo prezidentem, to ne. 

Spíš naopak přicházejí s tím, ţe nemají představu ţádnou. Přichází s tím, ţe by 

potřebovali udělat změnu, ale neví, co s tím a potřebují pomoc právě s tím najít „to 

něco“.  

9. Pracujete s klienty s nějakými psychodiagnostickými metodami, osobnostními 

dotazníky apod.? 

Ani moc ne nebo jenom výjimečně, kdyţ k tomu mám nějaký konkrétní důvod. 

Spíš jdeme cestou sebepoznání, aby si klient uvědomil, co jsou jeho důleţité hodnoty 

v ţivotě, co jsou jeho důleţité potřeby, na co má talent a nadání, co ho kdy v ţivotě 

bavilo a přinášelo mu uspokojení. Bavíme se o tom, jaké ty důleţité potřeby nebyly 



 
 

dosud v jeho práci uspokojovány, coţ je obvykle jeden z těch důvodů, proč člověk 

hledá změnu. 

10. A kdyţ si klient vydefinuje své potřeby, jak pracujete s tím, ţe pro nějaké to nové 

vysněné místo nemá klient dostatečné předpoklady jako například zkušenosti, aby 

je získal? 

Tak potom se bavíme o tom, jak do toho oboru vstoupit a začít sbírat zkušenosti. 

Pokud chce člověk být například lektor, tak můţe začít tím, ţe nabídne své lektorské 

dovednosti nějakým neziskovým organizacím, třeba zadarmo nebo za málo peněz, ale 

vyzkouší si to. Kdyţ člověk chce změnit obor a ještě neví, co vlastně by ho zajímalo, 

doporučuji mu, aby si to vyzkoušel tak jako v malým, aby nepálil za sebou všechny 

mosty a neskočil do toho rovnýma nohama, ale trochu to poznat, vyzkoušet, jestli ho to 

bude bavit, naplňovat a teprve pak, aby do toho investoval čas a peníze. 

11. Kolik je v průměru potřeba sezení při kariérovém koučinku? 

To je těţko říct, ale řekla bych, ţe v průměru je to tak 5 – 6 sezení, coţ vychází asi 

tak na 2 měsíce nebo i déle. Je pravda, ţe klienti nemají zase tolik času, takţe jim 

zhruba ty 2 - 3 měsíce stačí. 

12. A udělají klienti nějakou změnu nebo si to rozmyslí? 

Uţ se mi stalo, ţe přišli lidé nespokojení ve své práci a v průběhu koučování jsme 

přišli na to, jak oni můţou zvýšit svoji spokojenost v současné práci, najít v ní větší 

smyslu, odbourat nějaké překáţky, které tam byly nebo zlepší vztahy, se kterými nebyli 

dříve spokojení. Ta změna proběhne někde jinde, spíše uvnitř, ve změně postoje apod. 

13. A jaký je poměr mezi těmi, kteří nějakou změnu udělají a těmi, kteří zůstanou a 

„pouze“ změní postoj k současné práci? Máte od nich nějakou zpětnou vazbu? 

Tak vzhledem k tomu, ţe kdyţ ke mně ti lidé přijdou, tak uţ jsou většinou 

odhodláni nějakou změnu provést. Nevím samozřejmě, jestli to vţdycky dotáhnou 

a podaří se jim jejich plán uskutečnit, protoţe ne vţdy mám od nich po skončení 

koučování zpětnou vazbu. 

14. Kdyţ s lidmi, které jste koučovala, mluvíte po delší době, zaznamenala jste někdy, 

ţe by svého rozhodnutí udělat změnu litovali? 



 
 

Takový případ neznám. Měla jsem třeba klientku, která se pustila do vlastního 

podnikání, které jí ale nešlo a asi po roce se nechala znovu zaměstnat, u jiné firmy, neţ 

kde pracovala před tím. V ţádném případě toho ale nelitovala, protoţe naopak jí ten 

rok dal spoustu nových zkušeností a změnil ji na leccos pohled. 

15. Jaký je rozdíl mezi kariérovým koučinkem a poradenstvím? 

Poradenství je spíše pro mladší lidi, kteří hledají, kterým směrem se vydat. Poradce 

jim předloţí různé moţnosti zaměstnání, popřípadě studia, popíše jim pracovní situaci 

na trhu. Kouč pracuje spíše s lidmi ve středním věku, kteří uţ mají něco za sebou 

a chtějí právě něco změnit. Kouč je v tom podporuje a vhodnými otázkami jim 

pomáhá, aby si sami nalezli, co doopravdy chtějí, jaké mají vnitřní hodnoty, kde se vidí 

za pár let apod. Zjednodušeně řečeno kariérový poradce zná situaci na trhu a probírá 

s klientem moţnosti jeho uplatnění, kouč pátrá „uvnitř“ klienta po tom, co ho bude 

doopravdy bavit a naplňovat a jak chce strávit druhou půlku ţivota. 

16. A baví vás tato práce? 

Baví mě to moc a jsem opravdu šťastná, kdyţ vidím nějakého klienta, ţe změnu 

udělal a daří se mu. 

 

 

 


