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1. Obsah a struktura práce
Dostava se mi k posouzení prace, ktera se zameruje na problematiku kvalifikacních dispozic
pracovníku detskych domovu v oblasti karieroveho poradenství. Mozna vedome, mozna nevedomky
se jedna o velmi zajímave spojení. Detske domovy ze sve podstaty zajisťují celou radu zivotních
podmínek detí a mladistvych a jednou z nich je resení zivotního uplatnení a seberealizace v
dospelosti. S urcitym ohledem je toto tema jedním z nejdulezitejsích. Prave cesta osamostatnení a
seberealizace v dospelosti je zavrsením ustavní vychovne pece jako takove, pomyslna tecka.
Vzhledem k charakteru ochranne vychovne pece (resení aktualních zivotních podmínek dítete a
mladistveho) se muze vyhled do relativne vzdalene a nejiste budoucnosti jevit jako neaktualní,
marginalní problem vychovy. Vychova vsak smeruje k budoucnosti a k osamostatnení, jehoz
klícovou soucastí je uplatnení v profesním zivote. Z tohoto duvodu vnímam zpracovavane tema jako
velmi aktualní a potrebne.
Prace je rozdelena na cast teoretickeho zazemí reseneho problemu a cast empirickou. V samotnem
uvodu musím konstatovat, ze struktura predlozene prace je logicka a jasna. Snad s urcitou autorskou
licencí se zda byt ochuzujícím faktem, ze v samotnem uvodu muze pro ctenare zapadnout to
podstatne – planovaní profesní kariery jako prostoru seberealizace budoucího dospeleho cloveka a
zaroven jako soucast jeho ukotvení v socialních a kulturních souvislostech vlastního zivota. Takto
prace vyzníva velmi pragmatiky, a to se mi jeví na skodu. To vsak muze byt jen otazkou autorske
licence, nikoliv kritickou chybou.
Po strance struktury a logiky textu musím konstatovat, ze se jedna o promyslene zpracovaní, bez
zasadních pochybení.
2. Odborná úroveň
Mam-li hodnotit odbornou uroven prace Bc. Uhlíkove, musím hned v uvodu konstatovat, ze se jedna
o praci, ktera jednoznacne vykazuje kvalitu. Kvalitu po strance vecne, po strance formalní a jazykove
a v neposlední rade po strance vyzkumne. Toto konstatovaní byva v zaverech hodnocení, vzhledem
k vyrazne peclivosti, se kterou autorka ke sve diplomove praci pristoupila, toto sdeluji v samotnem
uvodu.
Odbornost po strance vecne je dolozena jednak prímocarostí, se kterou autorka k tematu
pristoupila a s vyrovnanou „hloubkou“, se kterou se pres vsechny casti prace pohybovala. Je zjevne,
ze se v tematu rozumí a ma k nemu jisty nadhled. Odborna uroven je potvrzena az prepeclivym
prístupem k procesu zpracovaní a interpretace vysledku empirickeho setrení. Bez kritickych
poznamek.
Stranku formalního zpracovaní musím taktez pochvalit. Áutorka velmi „ciste“ cituje a velmi citlivym
zpusobem vybíra sve zdroje z oblasti legislativy i z publikací odbornych autorit. Peclivost se ukazuje
ve vetsine castí posuzovaneho textu, obzvlaste v uvodní casti 1 Detske domovy.
Vyzkumne setrení si klade za cíl overit/vyvratit hypotezy, ktere svym obsahem davají do souvislosti
odbornost v karierovem poradenství a ulohu pedagoga ve vychovne cinnosti v detskych domovech
(s. 54). Zdalo by se, ze overovaní hypotez bude overovaním znameho a predpokladaneho. Vyzkumne
setrení vsak vede k potvrzení vyznamu casto marginalizovaneho ukolu – smerovaní budoucí

profesní kariery detí detskych domovu. Urcita míra marginalizace profesního poradenství se vsak
ukazala jak u samotnych pedagogu, tak i v systemu nabídky kurzu. To je zrejme dano tím, ze
pedagogictí pracovníci resí celou radu zivotních oblastí „svych“ detí a na oblast karierního
poradenství nezbyva prostor nebo duraz.
Jak jiz bylo vyse receno, vyzkumne setrení je provedeno s vysokou pecí a peclivostí. Bez poznamek.
V zaveru si dovolím konstatovat, ze prace M. Uhlíkove je po strance vecne, tj. informacní prínosna a
zdarila.
3. Práce s literaturou
Áutorka prokazala svoji schopnost vybrat a solidne pracovat s odbornou literaturou. Spravnym
zpusobem cituje a ctenare uvadí do literarních vychodisek sveho pocínaní.
4. Grafické zpracování
Graficke zpracovaní a samotna uprava hodnoceneho textu jsou bez chyb.
5. Jazyková úroveň
Jazykove vyjadrovaní je bez zavaznejsího pochybení.
6. Podněty k rozpravě
Ve vyzkumnem setrení je mozne vysledovat dynamiku promeny nahledu pedagogickych pracovníku
na karierove poradenství. Treba s ohledem na delku praxe. Je tomu tak?
7. Závěrečné hodnocení práce
Prace Bc. Michaely Uhlíkove je na urovni magisterske a to ve vsech ohledech, ktere byly v tomto
posudku hodnoceny.
Predlozenou praci doporucuji k obhajobe a hodnotím ji vyborne.
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