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 Předložená obsáhlá práce je věnována problematice profesního poradenství v prostředí 
školy a jedná se o práci z oblasti pedagogické a poradenské psychologie. 
 
 Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretickou část tvoří pět na sebe celkem 
navazujících kapitol, které popisují nejdůležitější aspekty profesního či kariérního poradenství 
na základních školách. Autorka postupuje od obecného vymezení role povolání v současné 
společnosti k charakteristikám kariérového poradenství v ČR. Opírá se přitom o aktuální 
předpisy a právní dokumenty i odbornou literaturu a výzkumy. Podrobněji se dále věnuje 
obsahu a průběhu poradenského rozhovoru vedeného psychologem z PPP. V souladu se 
zaměřením své práce neopomíná v teoretické části podrobněji přiblížit systemický přístup k 
vedení rozhovoru s klientem. Obsáhlé kapitoly 2 a 4 jsou dobře strukturované. Podařilo se jí 
kvalitně danou problematiku zpracovat a zvláště pozitivně pak oceňuji propojování 
teoretických poznatků s cíly diplomové práce a již zmiňované časté odkazy na relevantní 
odborné práce řádně citované v seznamu literatury na konci práce. 
 
 Praktická část obsahuje jednak výsledky malého dotazníkového šetření mezi 
poradenskými psychology ve spádové oblasti PPP Plzeň a dále šest podrobných a dobře 
strukturovaných kazuistik, přičemž u všech je provedena obsahová analýza autorkou 
provedeného systemického poradenského rozhovoru ohledně volby povolání s žákem 9.třídy 
ZŠ a jeho rodičem. Kapitola Diskuse je přiléhavá a realistická. V Závěru autorka shrnuje 
všechny výsledky své práce. Na konci práce je doložen nejen seznam použité literatury, ale i 
použitý dotazník pro kariérové poradce v PPP a záznamy jejich odpovědí. Především díky 
podrobným kasuistikám a přílohám má práce úctyhodných 197 stran. 
 
 Při obhajobě této práce se doporučuji věnovat diskusi nad současnými možnostmi 
zkvalitňování kariérního poradenství v ČR. 
 
 
 Celkově hodnotím práci velmi kladně. Autorka splnila zadaný diplomový úkol, 
prokázala schopnost kvalitně zpracovat dané téma a řešit aktuální otázky pedagogické a 
poradenské psychologie. Autorce doporučuji pokračovat v zaměření na zvolené téma i nadále 
a využít své zkušenosti v širším výzkumu s nastolováním nových otázek. Předloženou práci 
mohu s potěšením doporučit k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
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