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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh):65 
Počet stránek příloh: 10 
Počet titulů v seznamu literatury: adekvátně DP 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

- Doložte, že jste prováděl kvantitativně - kvalitativní výzkumnou sondu (příp. vyložte 
podstatu takto koncipovaného výzkumu). 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Důležité téma, ale DP by měla mít přesněji formulovaný cíl (v úvodu spíše 
popis subtémat). Zřetelný zájem autora o tematiku. 
Obsah kap. 2.4. neodpovídá názvu 
Důležité informace o portálech, stálo by za to zpracovat lépe (vzhledem i 
k empirické části) teoretická východiska týkající se IKT v poradenství 
Znatelná menší zkušenost autora s empirickým zkoumáním, nepromyšlenost 
struktury výzkumné sondy - např.vztah problému, kdy se jedná o míru -
formulace hypotézy tomu neodpovídá (také z formulace vyplývá, že byla 
zformulována až v průběhu dotazování), chybí cíle metod, resp. cíl rozhovoru 
neodpovídá obecnějšímu cíli zkoumání, zpracování výsledků (výčty odpovědí 
bez interoretace či alesooň shrnutí (s.47'- oroooienost ziištění o ooradenské 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: vel m i dob ř e 
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