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Oponent práce:
Předložená

diplomová práce řeší velmi zajímavé a z hlediska zpracování náročné a aktuální téma.

Autorka pracuje s širším okruhem literatury a dalších pramenů a prokázala velmi dobrou schopnost
jejich analýzy a interpretace. Je třeba ocenít snahu autorky pracovat s aktuálními prameny a zdroji
informací.
Práce je s~ována do dvou částí - teoretické a praktické, vnítřní členění kapitol je logické a
přehledné.

V teoretické

části

se autorka věnuje otázkám poradenské péče na školách, školským

poradenským zařízením, problematice žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami

a systému

současného výchovného poradenství v ČR. Je třeba ocenít vlastní komentář k odborným tématům,

která vhodně

doplňují

informace z prostudovaných zdrojů.

Jádrem diplomové práce je především praktická část, v níž autorka směřuje k analýze stavu
výchovného poradenství na základních školách a nížších stupních víceletých gymnázií. Cíl práce je
jasně

a

srozumitelně

adekvátně

formulovaný. Metoda dotazníkového

šetření

a rozhovoru jsou zvoleny

cíli práce a formulovaným hypotézám. Autorka prostřednictvím vlastního dotazníku

oslovila jak výchovné poradce na školách, tak jejich žáky.
Je třeba ocenít především zpracování dotazníkového šetření. Autorka prokázala schopnost pracovat
se zvolenou metodou. Získaná data jsou zpracována se značnou pozorností.
Diplomantka uvažuje o tématu v širším kontextu reálného prostředí současné školy a problémů
žáků, tedy s přesahem do reálného života současných dětí a mladých lidí, což činí obsah textu
aktuální a smysluplný. Z práce je patrné osobní zaujetí autorky na tématu.
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovní. Text vhodně doplňují tabulky s výsledky
statistických dat. Jazyk práce je odborný, jasný a srozumitelný.
Vzhledem k tomu, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci,
k obhajobě a v závislosti na výsledku obhajoby navrhuji hodnocení: výborně.

doporučuji

ji

Otázky k obhajobě:
V návaznosti na výsledky provedeného výzkumu a srovnání informací a poznatků z odborné
literatury, se pokuste formulovat

klíčové

úkoly výchovného poradce v

zjištění, oprotí formulovaným v odborných zdrojích jste odhaI~~
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