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Posudek diplomové práce
Bc. Aleny Příhodové
zpracované na téma:
Kariérní poradenství
Diplomová práce Bc. Aleny Příhodové se zaměřuje na postižení vývoje a
aktuálního stavu kariérního poradenství, a to ve snaze o co nejkomplexnější přístup
ke studiu dané problematiky, tj. i se zvážením socioekonomického vývoje a
zachycením genderové nerovnosti v řízení a rozvoji profesní dráhy jedinců. Zvolené
téma patří mezi aktuální, v domácí odborné literatuře dosud soustavně nezpracované
a plně zapadá do stávajícího odborného zaměření katedry andragogiky a
personálního řízení.
Autorka se při zpracování zvoleného tématu opakovaně setkávala s tím, že se
jedná o téma interdisciplinární a takový byl i její přístup k výběru zdrojové literatury.
Domnívám se, že ve finální, posuzované verzi práce se projevila nejen autorčina
schopnost s touto literaturou adekvátním způsobem pracovat, ale také její
dlouhodobý zájem o uvedenou oblast. Pro úplnost dodávám, že v textu je dle
Soupisu bibliografických citací užito 36 titulů, z toho je 7 cizojazyčných.
Posuzovaná diplomová práce má převážně teoreticko-přehledový charakter, není
však pouhou kompilací zdrojů. Autorka v textu relativně hojně, byť skromně uvádí
vlastní hodnocení procesu rozvoje kariérního poradenství. Práce je členěna do 11
kapitol (včetně úvodu a závěru), je psána odborným a přitom srozumitelným jazykem
nevybočujícím z odborného stylu. Splňuje rovněž základní nároky na formální úpravu
tohoto typu prací, byť jistě není prosta určitých dílčích nedostatků (např. Úvod je
označen 1, což je sice logické, nicméně neodpovídá vnitřní normě, bibliografické
údaje jsou uvedeny ve zkrácené podobě apod.)

Za vlastní přínos autorky lze pak považovat především ujasnění a sjednocení
terminologie užívané v dané oblasti dosud poněkud chaoticky a odlišení kariérního
poradenství od dalších, na profesní volbu zaměřených aktivit diagnostického a
poradenského charakteru. Za obecně přínosné a pro autorku jistě nejen z odborného
hlediska významné lze považovat rovněž vyústění práce v kapitolách věnovaných
odlišnosti

„ženské

kariéry“

a

uvedení

konkrétních

zkušeností

žen-matek

s omezenými možnostmi slaďování rodinných (zejména rodičovských) a profesních
rolí.
Vzhledem k tomu, že diplomantka se mnou text své práce sice nesoustavně,
nicméně intenzivně konzultovala, nemám k práci žádné významné připomínky a pro
rozpravu mám pouze jeden obecný dotaz: Jakým způsobem může k rozvoji teorie a
praxe kariérního poradenství přispět andragogika?

Závěr

Celkově považuji diplomovou práci Aleny Příhodové zpracovanou na téma
Kariérní poradenství za zdařilou. Autorka v textu prokázala nejenom solidní
schopnost pracovat s odbornými a dalšími prameny, které jsou sledované oblasti
relevantní, a tvůrčím způsobem je aplikovat, ale také zájem o zvolenou problematiku,
přesahující prostor vymezený diplomovou prací.

Domnívám se, že předložená diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným
na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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