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Autorka předložila teoreticko-empirickou práci dotýkající se problematiky systému 
výchovného poradenství na základních školách. Teoretická část představuje základní 
skladbu poradenského systému, náplň poradenských služeb a vhodně prezentuje legislativní 
změny, které přichází s vyhláškou č. 147/2011 Sb. zahrnující vzdělávání dětí se zdravotním 
a sociálním znevýhodněním a následně pak změny ve vyhlášce o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských zařízeních, kde se přesouvá pozornost z diagnostiky na 
doporučení. Závěr teoretické části představuje skladbu poradenských zařízení v Ústeckém 
kraji.
Cílem empirické sondy bylo získání informací o podmínkách pro výkon výchovného 
poradenství v běžné praxi škol a zjistit úroveň spolupráci s dalšími institucemi poskytující 
výchovné poradenství. Sběr empirických dat byl zajištěn dotazníkem.
Náměty k diskusi:

 V empirické části jsem nenašla vaše výzkumné předpoklady či hypotézy (nejsou 
uvedeny), prosím o jejich sdělení a porovnání s výzkumnými výsledky.

 V závěru práce uvádíte úspěšnost výchovného poradenství v propojení vhodné 
legislativy, angažovanosti pedagogických pracovníků a ekonomických možností 
zřizovatele. Úspěšnost výchovného poradenství je však také propojena s přístupem 
rodičů. Jaké možnosti podpory spolupráce rodiny a školy vnímáte, z hlediska 
výchovného poradenství, za funkční.




