
Posouzení diplomové práce Tomáše Šprláka na téma „Kariérne poradenstvo vo 
francúzskom prístupe bilancie kompetencií“ 
 
 Téma diplomové práce je zaměřeno na jednu z dlouhodobě aktuálních a průběžně se 
vyvíjejících oblastí aplikované psychologie, která má jednak bohaté teoretické zázemí, jednak 
skýtá dostatek empirických zjištění. Svůj pohled na kariérové poradenství diplomand 
vymezuje a specifikuje přístupem „bilance kompetencí“ s nimž se seznámil v rámci svého 
zahraničního studijního pobytu. Jedná se o zavedený přístup aplikovaný zejména ve Francii, 
s nímž jsou již několikaleté zkušenosti. To se příznivě projevilo v otevřenosti odborných 
pracovišť k seznámení se s uvedeným přístupem a v možnosti využít při sběru dat používané 
a vyzkoušené metody. 
 
 Diplomová práce se sestává ze dvou tematických bloků věnovaných jednak  
teoretickým a obecně poznatkovým východiskům práce, jednak provedenému empirickému 
šetření. Teoretická část je tvořena čtyřmi kapitolami, v nichž se autor vyrovnává s odbornou 
terminologií , prezentuje základní koncepty a specifické přístupy vztahující se k tématu práce. 
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány pojetí kariéry a kariérovému poradenství, pojetí 
kompetence a kompetenčním přístupům, vymezení, zaměření a cíle bilance kompetencí, a to 
z hlediska vybraných teoretických konceptů (self-efficacy, kauzální atribuce a psychické 
pohody). 
 Zpracování této části práce považuji za zdařilé. Jednotlivé kapitoly mají potřebnou 
návaznost a logicky gradují k danému specifickému přístupu kariérového poradenství. 
Diplomand čerpal z bohatého zdroje odborných pramenů (vesměs zahraničních) z nichž 
sestavil textovou část, která vytváří solidní poznatkový základ diplomové práce. Text je čtivý, 
srozumitelný a psaný kultivovaným odborným jazykem. 
 Moje jediná připomínka k této části diplomové práce se týká  rozsahu zpracování tak 
širokých témat jako je problematika pracovní kariéry a kariérové poradenství. Přivítal bych 
stručné zmínky vykreslující jejich tematickou bohatost, provázanost a kontextuální prolínání 
s jinými disciplínami a jejich tématy. Považuji to však za věc názoru, nikoliv jako výtku. 
 
 Empirická část práce je věnovaná provedenému šetření. Zahrnuje výzkumný plán, 
hypotézy, použité metody, charakteristiku výzkumného vzorku, výsledky a jejich interpretaci, 
diskuzi a závěr. Použité metodické nástroje považuji za relevantní k ověření formulovaných 
hypotéz. Zjištěné výsledky jsou adekvátně prezentovány v tabulkách a přesně interpretovány. 
Velmi cenná je diskuze, svědčící o solidní znalosti problematiky, o vlastním kritickém 
náhledu na možnosti a limity interpretace získaných výsledků. Zajímavé je i porovnávání 
vlastních nálezů se zjištěními uváděnými v odborné literatuře. 
 Zpracování výzkumného projektu, jeho realizace a interpretace nálezů svědčí o dobré 
připravenosti diplomanda samostatně zvládnout stanovený diplomní úkol. K této části práce 
nemám žádní připomínky. 
 Diplomovou práci uzavírají použitá literatury a  přílohy obsahující metody aplikované 
při vlastním šetření. Je škoda, že zápisu použitých odborných pramenů nebyla věnovaná 
stejná péče jako předchozímu textu. 
 
Závěrem – zpracovanou diplomovou práci považuji za zdařilou a doporučuji, aby se stala 
předmětem obhajoby. 
 
 
 
 V Praze dne 31.8.2010                                                       Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 



 


