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       V diplomové práci je rozsahově kladen důraz na část teoretickou (s. 1-57). Těžiště textu 

je výrazně zaměřené na rozbor teoretických koncepcí problematiky kariéry, kariérového 

poradenství a kompetencí. Správně je zdůrazněno hledisko kariérového vývoje.     

     Autor velmi dobře využívá prací klasiků francouzské psychologie práce a organizace, ať již 

se jedná o DeMontmollina, C. Lévy-Leboyerovou i Leplata , až k novým francouzským 

informačním zdrojům. Tím velmi obohacuje přístupy známé z anglosaské odborné literatury. 

     Teoretická část je zpracována  obsahově i formulačně na vysoké odborné úrovni. 

Nezabočuje k nefunkčním souvislostem a což je pozitivní, autor výrazně uplatňuje i kritické a 

hodnotící hledisko. 

    Podrobně je rozebrán postup i metody užívané při bilanci kompetencí i v návaznosti na 

speciální instituce CIBS, ať již ve vazbě na podnikový kontext, ale i pro mladistvé a 

nezaměstnané osoby. Pro psychologii je velmi významná bilance kompetencí z hlediska 

vybraných psychologických procesů, zejména ve vztahu k sebepojetí, sebedůvěře i 

schopnosti sebeanalýzy. Reflektovány jsou i empirické výzkumy, kdy koncepty (například 

osobní účinnost, kauzální atribuce a místo kontroly) byly vztaženy k vzdělávacím a dalším 

programům  pro nezaměstnané. Zde by bylo možné využít i výsledky některých českých 

výzkumných studií. 

      V návaznosti na dobře zpracovaná teoretická a metodická východiska realizoval 

diplomand svůj výzkum ve Francii. Cílem studie bylo sledovat vývoj pocitu osobní účinnosti, 

pocitu kontroly, psychické pohody, očekávání a spokojenosti, úrovně znalostí o pracovním 

trhu a technikách hledání práce v období před, bezprostředně po ukončení a měsíc po 

ukončení bilance kompetencí určené pro nezaměstnané. Výzkum byl realizován u skupiny 31 

nezaměstnaných osob. U charakteristik osob účastných v bilančním kurzu by bylo dobře 

uvést nejen jejich věk a vzdělání, ale i jejich případné pracovní zkušenosti, resp. povolání.  

Studie je řešena i prezentována klasicky správným postupem. Diplomand si je vědom 

některých limitů postupu, které uvádí v diskusi. 

     Autor velmi dobře užívá odbornou terminologii a co je pozitivní překládá cizojazyčné 

termíny do češtiny. K práci mám jen některá drobná formulační doporučení a upřesnění: 

 

Str. 51, 12.ř.sh. správně signifikantne  

Str.52, 4.ř.sh.  prostredie 

Str. 54, 12.ř.sh. ašpirácia 

Str.55, 2.ř.zd. príčiny 



Str.65,3.ř.sh. správně zkoumaného souboru 

Str,72,3.ř.zd. pravdivý. 

    Závěr. 

    Diplomová práce Tomáše Šprláka je velmi dobře zpracována, svědčí o mimořádné  

teoretické přípravě i o metodické erudici a schopnosti realizovat výzkumný projekt i pečlivě 

prezentovat zjištěné výsledky . Práci doporučuji k přijetí a obhajobě. 
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