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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl. název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp. část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 

          

B 

             

C 

          

N 



Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Na první pohled si autor vybral téma, které ho zaujalo a které je vysoce společensky 

významné. Zdůvodnění výběru tématu považuji za přesvědčivé.  

Teoretická část je přehledně zpracovaná a opírá se o odbornou literaturu k tématu (především 

práce Hlouškové a Pýchové) a další elektronické zdroje domácí i zahraniční provenience. 

Vzhledem k tomu, že v domácí literatuře je tématu zatím věnována poměrně malá pozornost, 

rešerše zahraniční literatury mohla být ještě hlubší a systematičtější, aby přinesla další 

aktuální především empiricky zaměřené články v odborných časopisech  

Vymezení pojmů je jasné a zavedení pojmu facilitátor kariérového poradenství spatřuji jako 

funkční.   

Stručné představení modelů kariérního poradenství v zahraničí a přehled trendů zahraniční 

vzdělávací politiky dobře zasazuje českou situaci do mezinárodního kontextu. Výběr Finska, 

Anglie a Francie je zdůvodněný.   

Provedený výzkum je na velice dobré úrovni a je dobře vysvětlený a zdokumentovaný. 

Prospělo by zařazení do některé z ustálených výzkumných strategií jako např. případová 

studie. Přičemž nejde ani tak o pojmenování, jako o to, že design každé z ustálených 

kvalitativních designů nabízí určité způsoby výzkumné procedury, které autora mohly lépe 

vést. O ustálených designech či strategiích kvalitativního výzkumu autor diplomové práce 

jistě četl v uvedené použité metodologické literatuře. Domnívám se, že realizovaný výzkum 

osciluje mezi vícečetnou případovou studií a zakotvenou teorií, což není špatně. Mohlo to být 

jen explicitněji formulováno.  Volba výzkumné strategie má dopady např. na samling – výběr 

respondentů.  

Výběr vzorku je srozumitelně popsán a je dobře „tažen“ výzkumnými otázkami. Použití 

pojmů z tzv. zakotvené teorie – teoretická nasycenost a otevřené kódování mohlo být více 



vysvětleno. Co je „teorií“, která se ukazovala býti nasycena?  O nasycenosti v tomto případě 

lze hovořit řekněme ve vztahu k některým výzkumným otázkám více a některým méně jako 

např. „motivace“ pro výkon profese facilitátor kariérového poradenství kariérového poradce, 

méně. Abychom zjistili, jaké jsou možné cesty k této profesi, vyžadovalo by to použití jiného 

(kvantitativního) výzkumného přístupu. Přesto zde např. informace o motivaci či individuální 

cestě k profesi u jednotlivých účastníků výzkumu není zbytečné, je potřeba na ně však 

nahlížet jen jako na důležitý kontext pro jádrová výzkumná zjištění jako např. jaké konkrétní 

činnosti se žáky realizují a jaké to přináší účinky.  

Metoda hloubkového kvalitativního rozhovoru poskytuje nejcennější data v oblasti postojů 

dotazovaných osob. Tam, kde respondenti nehovoří o vlastních zkušenostech, pocitech, ale o 

tom, co „mají z druhé ruky“ hodnota („spolehlivost“) výpovědí pro analýzu a závěry rapidně 

klesá. V okamžiku, kdy respondent začne používat jako podmět „oni, ono, všichni,“ je 

potřeba jej korigovat už při vedení rozhovoru a vracet jej k vyjádření vlastního názoru, 

postoje, argumentů apod.  

Užitečné by bylo i zamyšlení na tím, jak získaná data triangulovat. I když byly hlavním 

zdrojem rozhovory, jistě měl výzkumník možnost analyzovat např. produkty práce facilitátorů 

(např. Cyrilovy projekty) a v tom případě se již o dá o triangulaci hovořit. Systémové 

uvažování o triangulaci (a dalších postupech zajišťování kvality) mohlo práci posunout ještě 

na vyšší úroveň.  

Vedení rozhovorů, pořizování záznamů a přepisy získaných dat dobře naplňují standardy 

kvalitativního výzkumu. Nadstandardní jsou deníkové záznamy. Jejich význam spatřuji 

především jako zprostředkování zkušenosti pro další začínající výzkumníky. Ukazují, jak se 

vyvíjelo přemýšlení při analýze, což je klíčová součást celého výzkumu.  

 

Přehled kódů ukazuje velké množství bohatých dat. Výsledky jsou prezentovány velmi 

zevrubně až deskriptivně, což považuji za vhodné u diplomové práce. Pro případné 

publikování formou článku v odborném nebo profesním časopise by stačilo vybrat jen 

nejpodstatnější zjištění.  

Diskuse je poměrně krátká a je spíš shrnutím. Smyslem diskuse je otevřít další úhly pohledu, 

další interpretační perspektivy založené na jiných teoretických přístupech a naznačit další 

možnosti bádání v tématu. To autor uváděl na jiných místech v textu.   

Práce je napsána čtivým a srozumitelným jazykem, což svědčí o vysoké úrovni schopnosti 

vyjadřovat se jasně a směřovat přímo k věci bez zbytečných odboček.  

Celkově diplomová práce odpovídá nárokům na kvalifikační práci a v některých aspektech je 

dokonce překračuje.  



 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Jaká 2-3 výzkumná zjištění považujete za nejvýznamnější?  

Jakou kvalifikaci by měl mít facilitátor kariérového poradenství a jak by ji měl získat?  

Jak by se do rozhodování o úvazku facilitátora kariérového poradenství měla promítat 

velikost školy?  

Jaké postupy by vedly k zjišťování efektivity kariérového poradenství na ZŠ? 

 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Podpis: PhDr. Karel Starý, Ph. D.   


