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1. Obsah a struktura práce 

Diplomová práce řeší otázky vztahů mezi kariérovým poradenstvím a osobní pohodou 

dospělých. Teoretická východiska (str.8–53) prezentují základní témata, která se k dané 

problematice váží, což jsou charakteristiky kariérového poradenství v kontextu andragogiky, 

její formy a metody, pojetí osobní pohody, včetně dimenzí a determinant pohody a konečně 

mechanismus vlivu kariérového poradenství na osobní pohodu. 

Následný popis provedeného empirické šetření u klientů kariérového poradenství ke zjištění 

jeho účinku na jednotlivé komponenty osobní pohody (str. 54–78) obsahuje všechny 

požadované a vhodně řazené standardní složky. 

Výběr tématu je aktuální a má vztah k zaměření katedry. Přiměřeně rozsáhlý text diplomové 

práce je vhodně strukturován. Přílohy mají potřebný ilustrativní význam. 

 

2. Odborná úroveň 

Vhodně navržený výzkumný design diplomové práce umožnil naplnit stanovený cíl. Obecný 

metodologický rámec realizovaného šetření je přiměřený. Šetření provedené prostřednictvím 

kombinované metody (modifikovaným dotazníkem vytvořeným C. Ryff se sumační 

postojovou škálou) u souboru 82 respondentů přineslo řadu zajímavých výsledků. K jejich 

zpracování a k verifikaci stanovených hypotéz byly použity vhodné statistické metody. 

 

3. Práce s literaturou 

Odborné prameny student zvolil věcně správně, s dobrou znalostí daného tématu. Prokázal 

schopnost vyhledávat v databázích representativní české i zahraniční publikace. Velmi dobře 

se zorientoval v aktuální knižní a časopisecké literatuře, pracoval hlavně s elektronickými 

zdroji, použil i zdroje tištěné. V citacích dodržel formální správnost v souladu s platnou citační 

normou. 

 

4. Grafické zpracování 

Kvalitně provedl uspořádání stránek a nadpisů v textu. Text přiměřeně doplnil názornými grafy 

a tabulkami (8 tabulek v teoretické a empirické části a 12 grafů v empirické části diplomové 

práce).  



5. Jazyková úroveň 

Jazykově je diplomová práce zvládnuta přiměřeným způsobem, s vhodně formulovanými 

myšlenkami, s dovedností srozumitelným a kultivovaným jazykem sdělovat čtenáři podstatná 

fakta. 

 

6. Podněty k rozpravě 

Proč existují vztahy mezi kariérovým poradenstvím a osobní pohodou dospělých? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Posuzovaná diplomová práce je obsahově, metodicky i formálně zpracovaná v souladu s 

požadavky kladeným na tento typ závěrečných prací. Autor zvládl základní soubor 

teoretických a metodologických znalostí založených na soudobém stavu vědeckého poznání a 

aplikoval je vhodně na řešení konkrétního společenského jevu.  

Text prošel kontrolou antiplagiátorským programem (Turnitin) se závěrem: diplomová práce 

není plagiát.  

Doporučuji přijetí práce k ústní obhajobě s návrhem výsledného hodnocení: výborně. 
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