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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 48 s. 
Počet stránek příloh: 5 str. /2 přílohy/ 
Počet titulů v seznamu literatury: 21 knižních titulů, 4 právní normy, 23 internetových zdrojů 

Formální zpracování 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) LI x'-'--_----'-___ ----'-___ -'--_-----' 

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

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

lx 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod lx 

Využití výzkumných empirických metod I - I - I - I -

Využití praktických zkušeností I - I - I - I -

Obsahová kritéria a přínos práce 

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

Naplnění cílů práce lx I I I 

Vyváženost teoretické a praktické části I - I - I - I -

Návaznost kapitol a subkapitol lx 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost lx 
výsledků v praxi 



Vhodnost prezentace závěrů práce lx 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Předkládaná bakalářská práce teoreticky uchopuje oblast výchovného poradenství se zaměřením 
na současný stav a pojetí výchovného poradce na základních školách. Pozornost je věnována také 
možnostem vzdělávání v oblasti výchovného poradenství a představení současných možností 
v oblasti získávání informací. 

Náměty pro diskusi: 
Ve své práci uvádíte řadu informačních zdrojů vhodných pro využití výchovnými poradci a 
pedagogy. Můžete zhodnotit kvalitu jejich prezentace na webových stránkách z hlediska obsahu? 
V práci uvádíte riziko syndromu vyhoření, jaké možnosti prevence tohoto nežádoucího jevu 
můžete uvést? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předkládaná práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Kladně hodnotím 
přiblížení a přehlednou prezentaci možností dalšího vzdělávání a získávání informací v této 
oblasti. Některé kapitoly by mohly být rozvedeny do větší hloubky, přesto je zřejmé, že 
autorčin záměr bylo představit problematiku v komplexní podobě a rozsah práce její 
prohloubení nedovoluje. V budoucnu bych doporučovala práci rozšířit a doplnit empirickým 
šetřením. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně 
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