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Jaké nejvýznamnější faktory ovlivňují volbu povolání u žáků ZŠ? Jakou roli sehrávají v tomto 
procesu rodiče, jakou školy a jakou výchovní poradci? Do jaké míry lze očekávat pomoc od 
pracovníků pedagogicko-psychologických poraden? 

Diplomantka se věnovala tématice, které prochází v průběhu času řadou proměn. 
Charakterizovala filosofická východiska (opřela se o pojetí volby v existencialistické filosofii) a 
připomněla i význam hlubinných psychologických proudů, které by měl brát v úvahu 
výzkumný pracovník, zabývající se tímto tématem. Poměrně úsporně a vhodně 
charakterizovala sociologické parametry volby v rodině; méně se již zabývala tím, jak jsou 
tyto otázky řešeny v neúplných rodinách, poškozených apod. Výzkum, který v práci 
realizovala, byl do jisté míry výzkumem ex post ante – zkoumala volbu profese kadeřnice 
pomocí dotazníkového šetření, kde po předvýzkumu (po němž provedla korekci některých 
otázek) se zabývala distribucí dotazníků a jejich vyhodnocením. K práci lze vznést některé 
připomínky. Přes poměrně jasné a přesné formulace textu svědčící o vhledu do dané 
problematiky a snaze zřetelně problematiku zprostředkovat čtenáři, textu by prospěla 
pečlivější korektura, která by odstranila věty typu „který... jež...“ nebo nehezké vazy typu „že 
přestože“, jakož několik drobných gramatických chyb. I když autorka zasvěceně uvádí 
čtenáře do současného stavu přípravy na volbu povolání, je otázkou, zda nebylo rovněž 
vhodné věnovat pozornost vývoji názorů na volbu povolání u dítěte – od romantických vizí 
v raném věku až po neustálé zpřesňování a zreálnění této volby v průběhu školní docházky. 
Na druhé straně oceňuji dobrou erudici autorky, která poukázala (byť místy s oporou o 
literaturu) na řadu problémů, které jsou danému tématu relevantní. Práce splňuje požadavky 
kladené na diplomové práce a lze ji doporučit k obhajobě. 
 


