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Předložená diplomová práce řeší aktuální téma z oblasti výchovného poradenství s přesahem do 

praxe školy. Cílem práce je zjistit postavení kariérového poradenství jako součásti výchovného 

poradenství v českém školském systému a navrhnout doporučení pro zlepšení práce výchovných 

poradců. 

Práce je strukturována do dvou základních částí. V první, teoretické části, autorka vymezuje 

základní terminologii, vysvětluje strukturu systému poradenských služeb v České republice, věnuje 

se osobnosti výchovného poradce, objasňuje celý systém kariérového poradenství a prezentuje 

strukturální přístup v kariérovém poradenství. Teoretická část je vcelku propracovaná a vykazuje 

prvky aktuálnosti a otevřenosti informací. Za zajímavou a podnětnou považuji kapitolu věnovanou 

strukturálnímu přístupu v kariérovém poradenství, které v pojetí prezentovaném autorkou, má 

teoretická východiska v anglosaském prostředí. Otevřenou otázkou je, do jaké míry může být 

uvedený strukturální přístup inspirací pro oblast českého výchovného poradenství. Autorka pracuje 

s poměrně rozmanitou odbornou literaturou a dalšími zdroji informací a prokázala schopnost práce 

s odbornými prameny. V práci lze ocenit vlastní hodnotící stanoviska autorky k prezentovaným 

informacím. 

V empirické části práce jsou prezentovány výsledky šetření, jež mělo být realizováno 

prostřednictvím několika metod. Autorka prezentuje plán využít vícedimenzionální metodologický 

přístup a realizovat metody pozorování, interview, dotazníkové šetření a komparaci. Cílem 

empirické části práce je zjistit postavení kariérového poradenství v českém školství. Výzkumné 

šetření autorka zaměřila na následující aspekty – postavení kariérového poradenství v systému 

výchovného poradenství, faktory ovlivňující volbu studia, komparace tří přístupů středních škol a 

strukturální přístup jako málo využívaná možnost práce výchovného poradce. 

Vyhodnocení provedených šetření však neodpovídá popsaným plánovaným metodám. Z textu je 



patrné vyhodnocení dotazníkového šetření, chybí však jasné a explicitní výsledky strukturovaného 

pozorování a interview. Pokud jsou zjištěná data zahrnuta ve vyhodnocení, pak není vůbec zřetelné, 

jak probíhalo strukturované pozorování a metoda interview a jaké výsledky autorka získala. 

Autorka se omezuje pouze na konstatování, že srovnání koncepcí 3 škol realizuje na základě 

rozhovorů a pozorování. 

Samotné vyhodnocení dotazníkového šetření je vcelku dostačující, jde však především o popis 

zjištění, bez hlubších hodnotících soudů autorky. Některé formulace vlastních komentářů autorky 

jsou obsahově a stylisticky problematické. Autorka komentuje podružné aspekty a nesoustředí se na 

klíčové kategorie. Srovnání koncepcí tří škol hodnotím jako zajímavý nápad, ovšem chybí jasná 

kritéria pro srovnání. Vyhodnocení získaných dat tak chybí hlubší propracování. V závěru práce 

postrádám proklamovaná doporučení výchovným poradcům a jasné zhodnocení postavení 

kariérového poradenství v systému výchovného poradenství. 

Z jazykového hlediska lze práci mnohé vytknout, často jsou v textu patrné překlepy, chyby a 

stylistické neobratnosti. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji k obhajobě a v závislosti na 

výsledku obhajoby navrhuji hodnocení velmi dobře - dobře:  

Otázky k diskusi při obhajobě: 

Které aspekty strukturálního přístupu považujete za významné pro oblast českého 

poradenského systému? 
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