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Výběr tématu 
       
Společenská a vědní závažnost tématu   
 
Oborová přiléhavost tématu  
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
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parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
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Metody práce 
 

Vhodnost a úroveň použitých metod 
 

Kvalita zpracování teorie, úroveň reflexe 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 

Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 

 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce   
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 

 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
 
Navrhovaná klasifikace: výborně 
 
 
Datum, podpis:  
 
 

1. Co ve výsledcích vašeho výzkumu je dle vás nejpřínosnější? 

2. Vyberte z doporučení nejdůležitější body a odůvodněte je. 

Diplomová práce je zpracovaná kvalitně, jak po teoretické stránce, tak v rámci empirického 
šetření a zpracovanými výstupy. Téma kariérního poradenství je stále aktuální v rámci 
podporných aktivit k volbě povolání v činnosti vybraných pedagogů na školách. 
Autorka v teoretické části analyzovala klíčové pojmy kariérního poradenství v kontextu 
českého školství, ale i kariérní poradenství v činnostech kariérního poradce.Autorka předkládá 
i systémem poskytovatelů těchto služeb v České republice. Výhradu máme k vyjmenování 
institucí, které minimálně od roku 2019 ukončili činnost a byly sloučeny do Národního 
pedagogického institutu České republiky jedná se o Národní ústav odborného vzdělávání, 
Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Výzkumný ústav pedagogický a Institut 
pedagogickopsychologického poradenství. 
V další části na základě odborné literatury popisuje cílovou skupinu kariérního poradenství,   
s akcentem na změny v psychické a sociální oblasti a činitele, které nejvíce ovlivňují kariérní 
volbu. Pozornost věnuje popisu vnitřních činitelů, ale i situaci a vývoj trhu práce, které ověřuje 
v empirické části diplomové práce. Velice cenné je zpracování základní teorie kariérního 
vývoje, a to teorie orientované na osobnost, vývoj kariéry, teorie zaměřené na sociální  
vlivy a teorie s holistickým přístupem s představením výzkumů. Velkou část teoretické části 
tvoří představení metod kariérního poradenství kde za zastřešující pohled na metody 
kariérního poradenství se opírá o práce Jigău. Teoretickou část završuje přehledem 
diagnostických nástrojů využívaných v oblasti kariérního rozhodování.  
Empirická část práce je metodologicky uchopená správně, z uvedených cílů jsou odvozeny 
výzkumné otázky, které na základě dotazníkového šetření u kariérních poradců v hl. m. Praze, 
analyzovala a vyvodila doporučení pro praxi. Zpracování považuji za skvěle zvládnuté a 
pečlivě zpracované, celý výzkum odpovídá typu práce. 
 
Diplomovou práci považuji za zdařilou, výsledky doporučuji k prezentaci pro kariérní poradce v 
hl. m. Praze i širší odbornou obec. 
 
 
 
 
 
 
 


