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Předložený text studentky Anny Frombergerové lze považovat za příspěvek k 

problematice profesního poradenství, úžeji pak specifikům období tranzitu ze střední školy na 

školu vysokou. Pro bakalářskou práci považuji tematické vymezení originální, velmi aktuální 

a potřebné. V současné době není v kontextu pedagogicko-psychologického poradenství 

věnována této skupině studentů větší empirická pozornost.  

Výslednou práci autorky považuji za vyspělou a inspirativní. Text práce je tradičně 

rozdělen na teoretickou a praktickou část, obě jsou rozsahem vyvážené. Teoreticko-analytická 

část obsahuje celkem pět kapitol, každá má své opodstatnění a logickou návaznost. Těžiště lze 

spatřit zejména v terminologickém vymezení, představení konceptů kariérního poradenství a 

oblast rozhodovacího procesu.  Studentka se opírá o celkem rozsáhlý bibliografický aparát, 

často zahraniční, což dokazuje hluboký vhled a zaujetí autorky problematikou.  Jednotlivé 

kapitoly na sebe plynule navazují, působí uceleně, i přes pochopitelnou limitaci vzhledem 

k požadovanému rozsahu bakalářské práce.  

 Byl zvolen kvalitativní výzkumný design, což lépe odpovídá cílům práce i rozsahu 

výzkumného vzorku (celkem 14 studentů). Studentka formuluje 3 výzkumné otázky, jejím 

cílem je proniknout do rozhodovacího procesu studentů gymnázia při volbě jejich dalšího 

studia. Jsou formulovány adekvátně, resp. zvolenými metodologickými nástroji 

(nestandardizovaný dotazník, polostrukturovaný rozhovor) lze očekávat obsahově výstižné 

odpovědi.  

 V empirické části studentka předvedla orientaci v kvalitativním metodologickém 

zázemí a rovněž kvalitní míru úrovně prezentace i interpretace dat. Výsledky poukazují na 

slabá místa v poskytování kariérního poradenství pro specifickou skupinu středoškolských 

studentů - studenti gymnázia a také na jejich hodnotovou a motivační orientaci, která nám v 

poradenství pro tuto cílovou skupinu může být velmi nápomocná.   

 Diskuse přináší přesvědčivé závěry sondy a rovněž zjištění reflektuje s dalšími 

relevantními studiemi. Autorka také uvažuje nad dalšími možnými posuny ve zkoumání 

problematiky, i aplikací do poradenské praxe. V úvodu představené cíle práce byly splněny a 



je k nim postupnou gradací textu a vhodnou argumentací směřováno a opakovaně 

odkazováno.   

 Z formálního hlediska nelze mít k práci výraznější připomínky. Je psána se zralou 

kvalitou odborného jazyka a dikce.  Bez výskytu výrazných gramatických chyb či překlepů. 

Text splňuje bibliografické normy, rozsah použitých zdrojů považuji za adekvátní, s velkým 

podílem zahraničních zdrojů, což není v tomto typu kvalifikační práce pravidlem. 

Odkazováno je korektně. Práce obsahuje všechny povinné součásti.   

 V průběhu vzniku práce Anna rychle zvyšovala svou teoretickou citlivost, 

analytické schopnosti i schopnost kritického přístupu ke zdrojům. Je schopná flexibilně 

reagovat na připomínky a její úpravy byly vždy ku prospěchu práce. Svou činnost Anna 

průběžně konzultovala, styl její práce lze hodnotit jako velmi samostatný, se splněným 

harmonogramem dle předchozí dohody. Její spolupráci posuzuji jako zodpovědnou.  

 

Bakalářskou práci Anny Frombergerové doporučuji k obhajobě. Výsledný text odpovídá 

všem parametrům pro daný typ závěrečné kvalifikační práce, obsahuje veškeré povinné části.  
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