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Téma práce je zajímavé a poznatky mohou být využity v praxi i jako argumentace v různých 
projektech.  Autorka si v magisterské práci stanovila tyto cíle a vymezení obsahu práce:

- zabývá se porovnáním kompetencí poradců pro volbu povolání v resortech MPSV. tj. na 
úřadech práce a MŠMT, tj. na školách

- zabývá se názory poradců na přípravu a výkon poradenské práce na ÚP na oblast 
kompetencí a další vzdělávání

- z porovnání systémů, ve kterých se poradenství realizuje navrhuje závěry
- upozorňuje na nejednotnost v pojmech používaných v MPSV a v MŠMT pro stejnou práci 

v názvech poradců

Jako hlavní cíle si stanovila:

1. navrhnout úpravu kompetenčního modelu poradce na ÚP
2. navrhnout inovace obsahu a forem dalšího vzdělávání ( zlepšit efektivnost)
3. ověřit, jak jsou kvalifikační požadavky na poradce ÚP uvedené ve standardu 

realizované v praxi
4. jaká je ochota poradců ÚP k dalšímu vzdělávání, jejich kvalifikační struktura

1. Struktura práce
Autorka zvolila přehlednou strukturu práce a logicky vychází z popisu situace, následuje 
vymezení pojmů z oblasti poradenství, dále institucionální zakotvení a specifikace 
podmínek výkonu poradenské činnosti ( právní rámec, kvalifikační požadavky, oblast 
vzdělávání poradců, apod.).
K poznatkům ze zmapování systému si staví hypotézy, které ověřuje a doplňuje 
průzkumem mezi poradci pro volbu povolání na ÚP.
Potom logicky zpracovává závěr. Struktura je podle mého názoru vyvážená a zahrnuje jak 
podíl vlastní práce s novými poznatky z průzkumu situace na ÚP, tak práce s literaturou a 
studijními materiály, které tvoří popis výchozí situace. Navíc v této části uvádí 



jednoduchou komparaci situace v rezortu práce a školství. Práce splňuje požadavky i na 
formální aspekty tj. úprava a rozsah.

2. Naplnění stanovených cílů a práce se získanými údaji
V práci jsou porovnávány systémy práce poradců k volbě povolání ve 2 rezortech. Jsou 
doplněny průzkumem názorů poradců ÚP, které se váží ke sledovaným cílům a výchozím 
hypotézám. Se závěry vyplývajícími z rozborů faktů i z výsledků průzkumu autorka 
pracuje v doporučeních a návrzích v kapitole 6 této práce.

K cíli č.1 – úprava kompetenčního modelu autorka doplňuje návrhy, které by sblížily oba 
systémy oblasti školství a práce. Navrhuje zvýšení kvalifikace na vysokoškolské vzdělání 
( Bc. nebo Mgr.), sjednocení platové třídy v katalogu prací. Vychází pravděpodobně 
z filosofie katalogu prací a předepsané kvalifikace, že při vykonávání stejné práce, má být 
stejné pracovní ohodnocení v tarifním základu.
Navrhuje i zpřesnění popisu vykonaných činností, které se v praxi vykonávají. Z hlediska 
vzdělání navrhuje specifikovat obory vysokoškolského studia jako žádoucí pro výkon 
práce poradce nepřipouštět jakýkoliv obor a doplnit požadavek na jazykové znalosti.         
(Oprávněný požadavek u vyšších platových tříd). Důležitou změnou je i stanovení 
povinnosti celoživotního vzdělávání. (běžný požadavek u činností vyžadujících 
vysokoškolské vzdělání – pedagogové, lékaři, apod.)

Cíl č.1 byl splněn podle mého názoru velice dobře. Po jeho realizaci by se oba modely 
mohly sblížit, v praxi by to znamenalo kvalitnější spolupráci a zvýšení prestiže poradců 
ÚP(pokud by se této činnosti věnovali s vysokým pracovním nasazením).

Cíl č.2 – návrh inovace vzdělávání pro poradce na ÚP
Autorka navrhuje ustavit funkci metodika dalšího vzdělávání poradců. Je to dobrý nápad, 
protože by se mohl postupně sjednocovat přístup jednotlivých ÚP ke vzdělávání 
pracovníků jednotlivých specializací včetně poradců.

K diskusi doporučují otázku:
Měl by být metodik ze vzdělávacího střediska nebo z MPSV? Jaké by byly výhody a 
nevýhody vytvoření pozice ve středisku a v řídící pozici MPSV? Může z pozice metodika ve 
vzdělávacím středisku být realizován vzdělávací individuální plán pracovníka?

Dalšími návrhy jsou peer – supervize a mezirezortní spolupráce.
Pokud by byl tento návrh propracován, jistě by mohl občasné schůzky poradců v kraji 
nahradit systematičtějším a efektivnějším způsobem bez větších finančních nákladů, jak 
správně autorka uvádí. Tento aspekt hraje v zavádění nových forem práce nemalou roli.

Další 2 cíle se vztahují k průzkumu a k jeho výsledkům. Autorka rozeslala dotazníky        
e-mailem na poradenská oddělení ÚP, kde požádala o spolupráci poradce pro volbu 
povolání. Návratnost dotazníků byla velká a proto se názory této cílové skupiny mohou 
brát jako reprezentativní a lze se závěry a doporučeními pracovat.
Autorce se potvrdily hypotézy, vztahující se ke vzdělání, doplňujícímu vzdělávání, 
zaškolování i vedení a provázení nových pracovníků na ÚP. Tyto poznatky spolu se 
závěry z komparace systémů tvoří závěr práce.Autorka pracovala s údaji 1.stupně třídění a 
v některých otázkách provedla i 2.stupeň třídění a mohla tak porovnat názory poradců 
z různých úhlů ( vzdělání, délka praxe, pohlaví, apod.)



K diskusi doporučuji otázky:
1) Jak by si představovala autorka své zajímavé návrhy uvést do praxe ÚP a MPSV?
   Jakou strategii by volila?
2) Z čeho vycházela v porovnávání v systému práce a školství ( str. 40 – 44) a proč 

nepoužila i údaje uvedené v popisu funkčního místa Kariérový poradce SSZ?

      Závěr:

Diplomová práce splňuje stanovené požadavky. Má rozbor problematiky, stanovené cíle, 
popis metod a metodik zvolených při zpracování, používá i svoji argumentaci při 
zpracování, rozborech i v záměrech a doporučeních.

Práce splňuje i formální náležitosti diplomové práce, je přehledná, formálně upravená i 
bez chyb ( mimo malých překlepů a to ojediněle).

Téma bylo zvoleno tak, že by mohlo přispět ke zlepšení a sjednocení dosud dost 
nepřehledného přístupu v oblasti tohoto typu poradenství ( kariérové, profesní, k volbě 
povolání…). Autorka toto zajímavé téma zvládla velice úspěšně. Práce je i stylisticky 
dobrá a čte se dobře i z tohoto pohledu.

Doporučuji tuto práci k obhajobě, navrhuji ji ohodnotit stupněm výborně; počet          
kreditů 26.

7.10.2007
       PhDr. Helena Tuhá




