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Vhodnost prezentace závěrů práce lx 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Diplomant předložil teoreticko-empirickou práci, zabývající se tématem kariérového poradenství 
žákům základních škol. Hlavním cílem bylo prezentovat problematiku volby střední školy v širších 
souvislostech a analyzovat možnosti, které v této oblasti nabízí informační technologie. Teoretická 
část obsahuje proces volby povolání z hlediska vývoje dítěte, historický pohled na vývoj 
poradenského systému a popis současného systému kariérového poradenství. Empirická část nabízí 
sondu, dotýkající se, nejdynamičtěji se vyvíjející součásti kariérového poradenství, práce 
s prostředky leT. 

Náměty k diskusi: 
V pojmovém aparátu využíváte definici výchovného poradenství dle Průchy. Dle mého názoru tato 
definice zahrnuje pouze omezený výčet subjektů zabývající se výchovným i kariérovým 
poradenstvím a celkově jde spíše o definici ke kariérovému poradenství. Jak vnímáte výchovné 
poradenství jako celek ajaké místo v něm má kariérové poradenství? 

Zdůvodněte proč uvádíte /dle Vágnerové/ na str. 12 skutečnost, že desetileté dítě stojí na počátku 
profesní dráhy? V jaké fázi vývoje se dítě, vzhledem rozvoji kognitivních struktur a celkového 
psychosociálního rozvoje, v tomto věku nachází? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomant předložil text, který splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Kladně 
hodnotím výběr aktuálního tématu i přehledné a reflektované přiblížení a zhodnocení 
nejvýznamnějších portálů, určených pro kariérové poradenství. Teoretická část by, z mého 
pohledu, mohla obsahovat větší množství vlastní analýzy., a to především v kap. 1.1. a 2.4. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně - velmi dobře /dle průběhu obhajoby/ 
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