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1. Obsah a struktura práce 

Autorka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku popisu a komparace 
systému kariérového poradenství pro dospělé v České republice a v Německu. Dle mého 
názoru se jedná o zajímavé, aktuální téma vhodné pro zpracování diplomové práce, které 
koresponduje s odborným zaměřením Katedry andragogiky a personálního řízení.  

Autorka diplomové práce vychází z obecnějšího konceptuálního zakotvení, popisu vývoje a 
možných členění oblasti kariérového poradenství. Z hlediska zvoleného tématu diplomové 
práce je pak stěžejní především šestá, sedmá a osmá kapitola, ve kterých je analyzován 
systém kariérového poradenství v České republice a v Německu a následně jsou oba popsané 
systémy navzájem porovnány z hlediska svých předností i nedostatků. 

 Autorka k tématu přistupuje z různých úhlů pohledu, řeší strukturální, politické i právní 
aspekty zvolené problematiky. Daří se jí vytvořit sourodý, kompaktní celek, který přehledně 
mapuje danou tématiku. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a postupně rozvíjejí 
vybrané téma. Samotná podoba textu prokazuje schopnost autorky orientovat se v dané 
problematice a zpracovat vybrané téma podle zásad platných pro vypracování diplomových 
prací. Svým rozsahem (97 stran bez příloh) práce překračuje nároky kladené na diplomové 
práce. Práce dále obsahuje větší množství zajímavých příloh, které se váží ke zvolenému 
tématu. 

 

2. Odborná úroveň 

Plánované cíle jsou formulovány smysluplně a autorce se v rámci zpracování diplomové 
práce v podstatě podařilo tyto vytčené cíle adekvátně naplnit. Hlavní přínos předkládané 
práce pak tkví především v samotné komparaci systému kariérového poradenství v České 
republice a v Německu. 

Vzhledem k zvolenému tématu diplomové práce je poněkud škoda, že samotný popis 
systému kariérového poradenství v České republice a v Německu je popsán každý pouze na 
10 stranách. V některých pasážích není zcela patrné, zda se hovoří o kariérovém poradenství 
pro dospělé, či o kariérovém poradenství pro žáky a studenty. Některé informace jsou v práci 
redundantně uváděny vícekrát (např. kritérií kvality v projektu Kvalita v poradenství na str. 
41, 61 a 63). 

Jinak odborná úroveň textu odpovídá všem nárokům kladeným na zpracování diplomových 
prací.  

 

 



3. Práce s literaturou 

Autorka uvádí v soupisu bibliografických citací více 74 pramenů. Autorka využila 36 
cizojazyčných pramenů, z nichž 16 je v anglickém jazyce a 20 je v jazyce německém. Samotný 
výběr literárních pramenů velmi dobře odpovídá obsahu předložené práce. V práci oceňuji 
především velké množství cizojazyčné literatury. Nicméně připomínku mám k samotné práci 
autorky s literaturou. 

Především v první části práce je možná až zbytečně často užívány prameny Pattonová, 
McMahonová, 2006 a McMahonová a Pattonová, 2006, které však nejsou v soupisu 
bibliografických citací uvedeny. Pravděpodobně se jedná o pramen Patton Wendy a kol. 
Career development and systems theory: connecting theory and practice. Rotterdam: 
SensePublishers, 2006. ISBN 90-778-7413-5, který naopak v textu citován není.  

Řada pramenů je v textu označena jinak, než v soupisu bibliografických citací, což ztěžuje 
jejich dohledatelnost. Některé prameny (např. Evropská síť politik celoživotního poradenství, 
2015; DGfB, nedatováno, nestránkováno; DVB, nedatováno, nestránkováno, jsou v textu 
označovány shodně (ač se jedná o různé prameny) v textu je pak problematické je od sebe 
odlišit. Prameny Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, 2012; 
Launikari, Puukari, 2005; Chope 2012; Bergmo-Prvulovic, 2012; Fitzgerald, Fassinger a Betz, 
1995; Lenta, Browna a Hacketta, 1994; Lent, 2005; Nürnbergerová, 2010; Cordroch, 2010 
není možné v Soupisu bibliografických citací dohledat.  

 

4. Grafické zpracování 

Diplomová práce je přehledně graficky členěna. 

 

5. Jazyková úroveň 

Autorka se vyjadřuje jasně a srozumitelně, podoba text prokazuje schopnost autorky 
používat vhodné odborné termíny. Práce však obsahuje více stylistických nesrovnalostí. 

 

6. Podněty k rozpravě 

Autorka uvádí, že etické kodexy brání profesi před státními zásahy a regulací ze strany státu. 
Prosím o vysvětlení, jakým způsobem etické kodexy brání profesi před regulací a státními 
zásahy. 

Vystihuje dle autorky popis kompetencí povolání kariérového poradce v rámci Národní 
soustavy povolání podstatu této profese, anebo by bylo vhodné kompetence doplnit či 
změnit? 

Prosím o vysvětlení, na základě čeho se autorka domnívá, že kariérové poradenství v ČR 
neodráží potřeby menšin.  

Na str. 56 je uvedeno, že kariérní poradenství je v Německu zajištěno na dvou úrovních: 
Výchovné poradenství ve vzdělávacím a odborné poradenství v oblasti odborného tréninku a 
zaměstnavatelském sektoru. Lze toto dělení uplatnit i pro ČR?  

 

 



7. Závěrečné hodnocení práce 

Autorka vypracovala diplomovou práci, v rámci níž splnila cíle, které si vytkla v Úvodu. 
Hlavním přínosem práce je dle mého názoru porovnání systémů kariérového poradenství 
v ČR a v Německu a v závěru i návrh „projektů“ resp. aktivit, kterými by bylo možné systém 
Kariérového poradenství v ČR zlepšit.  

Celkově předloženou diplomovou práci hodnotím jako „velmi dobrou“ a doporučuji ji 
k obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 28. 8. 2017        PhDr. Martin Sycha, Ph.D. 


