
VIII. Zawód i jego czynniki
Nie istnieje zawód, który nale y tylko do jednego czyn-

nika. W wi kszo ci przypadków powinny by  rozwa ane 
trzy lub cztery czynniki jako istotne oparcie i podparcie 
zawodu. 

Nale y zauwa y , e ka da dzia alno  zawodowa wy-
maga wiedzy zawodowej, któr  musimy przyswoi  w asn  
inteligencj  (V). Praktyka pracy wymaga minimum precy-
zji, staranno ci i zmys u porz dku (równie  V). Tymczasem 
pewne zawody wymagaj  tych uzdolnie  w sposób absolut-
nie szczególny: ta zale no  jest istotna! Zak adam, e dys-
cyplina i wytrwa o  maj  cechy czynnika V: „Kim by by 
Mozart, je eli nie napisa by 30 000 nut muzyki!”

Mo emy czasem unikn  tych trzech wymaga  (nauki, 
staranno ci i dyscypliny). Lecz w yciu zawodowym, nawet 
gdy znajdziemy si  skonfrontowani z sytuacjami, które nie 
odpowiadaj  naszym gustom ani naszemu usposobieniu, mu-
simy móc rozwin  pozytywn  postaw .

Jest wa ne spraw  jest okre lenie, które czynniki s  w da-
nym zawodzie dominuj ce. W tym celu musimy rozpatrzy  
opisane wcze niej aspekty zawodu z punktu widzenia ich 
przynale no ci czynnikowej.

Przyk ad:
Garncarka formuje (M) glin  (M) swoimi 

r kami (W), dla wytworzenia adnego dzbanka 
(Z).

To oznacza, e dla zawodu garncarki czynni-
ki M, W, Z graj  istotna rol .

Nauczyciel uczy (V18) uczniów (SH) za po-
moc  rodków dydaktycznych (V) i mowy (O), 
aby rozwin  (SH) ich wiedz  (V)

Oznacza to, ze czynniki SH, V i O s  wa ne 
dla zawodu nauczyciela. Zgodnie z jego osobo-
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wo ci  ci ar b dzie bardziej spoczywa  na SH, lub V w zale -
no ci od tego, czy uwaga jest bardziej skupiona na aspekty 
wychowawczych, lub na dydaktycznych, tj. na materiale do 
opanowania. 

We my jako inny przyk ad lekarza. Nale y on do zawodów 
nios cych pomoc, a wi c do czynnika SH. Wynika to z czynno-
ci, któr  wykonuje, ma on jednak wiele czynników dodatko-

wych, które graj  wa n  rol :

SH – W ginekolog, pediatra, dermatolog, specjalista cho-
rób seksualnych;

SH – K dentysta, chirurg;
SH – G psychiatra, lekarz badacz;
SH – V lekarz w administracji lub lekarz w towarzystwie 

ubezpieczeniowym.

Ustalenie diagnozy jest czynno ci  intuicyjn  G wi c jest 
to czynnik niezb dny. Ponadto, studia medyczne wymagaj  
przyswajania ogromnej wiedzy, a wi c V. Dentysta i chirurg 
powinni równie  pracowa  z nadzwyczajna precyzja i du  
staranno ci  (V). Dla pewnych lekarzy zmys  pi kna gra rów-
nie  rol  (Z) (np. chirurgia plastyczna).

Przyk ad ten pokazuje, e po czenie czynników zmienia 
si , gdy zmienia si  przedmiot zawodu.
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