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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 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

* Autorčin názor na zavedení funkce ŠMP, vzájemné vymezení funkcí VP a ŠMP (a z toho 
plynoucí posun v obsahu činnosti VP), popř. názor na slučování funkce VP a ŠMP. 
* Pojem integrované dítě (v práci použit a nevysvětlen), rozdíl mezi PPP a SPC, popř. jejich 
role v integraci žáka. 
* Pojem specifické vývojové poruchy výchovy (str. 26) a jejich vztah k SVP chování (str. 27). 
* MP k prevenci sociálně patologických jevů z roku 2007 má jiné číslo, než uvádí autorka 
(str. 37). Existuje novější MP k prevenci šikanování, než uvádí autorka na str. 38 (vydán 
v roce 2008). 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Jedná se o práci popisnou. Autorka se snažila z různých zdrojů (používá přiměřené 
množství odborných zdrojů) získat ucelené informace o systému výchovného poradenství 
v české škole. Práce shrnuje už známá fakta. Autorka v ní ale prokázala kvalitní orientaci 
ve zvolené oblasti a schopnost se získanými daty systematicky pracovat. Vhled do tématu 
je poměrně komplexní. Za pozitivní považuji pozornost věnovanou etickým otázkám 
výchovného poradenství (str. 13, 41). 
Předložená práce dle mého soudu splňuje nároky na ni kladené. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně (při kvalitní obhajobě) 

Datum, podpis: 19. 8. 2009 


