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PRO JAKÉ POVOLÁNÍ SE HODÍM? JAK SI VYBRAT STŘEDNÍ  

A VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU A BUDOUCÍ POVOLÁNÍ 

 

Anna  ZUBATÁ 
 

FOR WHAT OCCUPATION IS SUITABLE? HOW TO CHOOSE SECONDARY  

AND HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION AND CAREER CHOICES 

 

MEZERA, A. Pro jaké povolání se hodím? Jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu  

a budoucí povolání. Brno : Computer Press, a. s., 2008. 296 s. ISBN 978-80-251-2395-9. 

 

Problematika volby své budoucí profese se 

týkala a týká každého z nás. Ne každý má to 

štěstí vykonávat povolání, které ho zcela 

naplňuje. 

Kniha, kterou jsem si zvolili pro recenzi, je 

určena pro velmi širokou oblast populace, jedná 

se především o mladé lidi, kteří se rozhodují o 

svém budoucím životě z hlediska profese, dále je 

tato kniha přínosná rodičům, výchovným 

poradcům a učitelům. Jedná se o druhé 

aktualizované vydání této knihy.  

Obsah výše uvedené publikace je členěn na 

sedm kapitol: Kapitola 1 – SEBEPOZNÁNÍ; 

Kapitola 2 – PLÁNOVÁNÍ, Kapitola 3 – 

INFORMACE; Kapitola 4 – ROZHODOVÁNÍ; 

Kapitola 5 – NAUČTE SE PROSTĚ UČIT; 

Kapitola 6 – POUZE PRO RODIČE; Kapitola 7 

– POUZE PRO VÝCHOVNÉ PORADCE. Tyto 

kapitoly mají vždy doporučenou cílovou skupinu, 

pro které je daná kapitola přínosná. Samotné 

kapitoly se člení na podkapitoly. Obsah dále 

uvádí přílohy a literaturu. 

Kniha je psána velmi svěžím jazykem. 

Uspořádání teorie a praxe je vyrovnané. Velké 

plus dáváme této publikaci mnoha testům, které 

jsou dle našeho názoru velmi přínosné nejen pro 

jedince na „životní křižovatce“. Celá tato kniha 

vede čtenáře k prostudování sám sebe  

 

a donutí ho se zamyslet nad volbou vlastní 

profese. 

Tato publikace je dle našeho názoru vhodná 

nejen pro výuku, ale i běžný život, jelikož každý 

z nás si musí projít fází rozhodování co se svým 

životem.  

Jelikož sám autor je v současné době 

ředitelem pedagogicko-psychologické poradny,  

je z knihy zřejmé, že má s danou problematikou 

velké zkušenosti, které se nám čtenářům snaží 

předat. Proto bychom touto cestou autoru rádi 

poděkovali za toto dílo, které si našlo příznivce. 

„Tato recenze vznikla za finanční podpory 

UP – Specifického výzkumu PdF_2012_022, 

VLIV VYUČOVACÍHO STYLU UČITELE NA 

VOLBU PROGRESIVNÍCH METOD SE 

ZŘETELEM NA PROJEKTOVOU VÝUKU 

V TEMATICKÉM OKRUHU SVĚT PRÁCE.“ 
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