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 Zuzana Havelková si za téma své práce zvolila problematiku volby povolání 

u dětí a dospívajících. Svůj cíl formuluje konkrétně jako "popsat rakouské opatření 

jugendcoaching, zhodnotit jeho účinnost a nastínit problematiku podpory mladých lidí 

při volbě povolání v České republice". Výběr tématu považuji za velmi dobrý, neboť 

téma je dle mého názoru ještě v této podobě nezpracováno. Cíl je konkrétní, dobře 

zformulovaný a splnitelný v rozsahu bakalářské práce.  

Autorka dobře a logicky vystavěla strukturu práce - po stručném představení období 

dospívání v kontextu volby zaměstnání se již plně věnuje podpůrným opatřením 

v Rakousku a programu jugendcoaching s následným porovnáním se situací 

v Německu, které program dle rakouského modelu převzalo. Důležitou částí práce je 

zmapování možností poradenství pro mladé lidi v České republice.  

Autorka v práci precizně představuje analýzu programu jugendcoaching, takže 

souhlasím s jejím tvrzením, že text se může stát užitečnou českojazyčnou pomůckou 

pro osoby zajímající se o tuto problematiku. Co považuji za velmi cenné, je autorčino 

vlastní hodnocení konkrétních témat, ve kterém prokázala schopnost vytvořit si na 

základě zjištěných faktů vlastní názor a osvědčila tak schopnost kritického myšlení.

  

Jazykově a stylisticky je práce na výborné úrovni (obsahuje jen pár překlepů). 

Po formální stránce práce splňuje všechna požadovaná kritéria.  Oceňuji důkladnou 

informační přípravu a práci s cizojazyčnými zdroji. Doporučila bych snad jen část 

informací z kapitoly "Závěr" předřadit do kapitoly "Shrnutí".   

 

 Domnívám se, že autorka dosáhla vytčeného cíle a práci považuji za výbornou. 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výtečně (A). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek: 

 

1. Zmiňovaný program jugendcoaching se zaměřuje na všechny cílové skupiny 

mladých lidí. Mohla byste přesto zmínit specifika poradenství pro mladé lidi se 

zdravotním postižením oproti těm, kteří jsou sociálně znevýhodněni? (Pokud 

nějaké rozdíly vůbec jsou). 
  

2. Můžeme v České republice najít ještě další subjekty, které se poradenství 

mladým lidem s určitým znevýhodněním při volbě povolání věnují?  
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