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1. Obsah a struktura práce 

  Kariérové poradenství představuje jeden z důležitých fenoménů současnosti, v němž 

se prolíná zájem jednotlivce a trhu práce, politiky a aplikací společenskovědních disciplín. 

Proto z hlediska oboru představuje nosný a přitažlivý problém. Základní členění předloženého 

díla do kapitol je logické a adekvátní řešenému úkolu. Rozsah práce je pak spíše 

nadprůměrný.  

 

2. Odborná úroveň 

 Práce je koncipována jako komparativní studie, přičemž její značná část je věnována 

popisu. To je dáno také skutečností, že kariérové poradenství je relativně novou, členitou a 

rychle se proměňující oblastí s ne zcela jasnými hranicemi. Deskripce je zde tedy nejenom 

předpokladem pro samotné srovnání a interpretaci, ale sama o sobě představuje poměrně 

velmi náročný úkol. Zde autorka podle mého názoru bez problémů obstála, čímž nemá být 

vyjádřeno, že by již nebylo možné postoupit dále. Naopak. Přesto se podařilo celkem detailně 

a v rámci možností také přehledně zachytit podobu systémů kariérového poradenství v obou 

sledovaných zemích, přesnější by však bylo slovo systémy psát v uvozovkách, jelikož se 

jedná spíše o systémy implicitní, existující (jak je ostatně v samotné práci konstatováno) jen 

de facto. Tento postřeh lze interpretovat jako částečné (s důrazem na to slovo) vysvětlení 

situace, kdy interpretace výsledků a z nich vysouzená doporučení jsou zprostředkována na 

relativně malém prostoru.  

 Jedním z důležitých výstupů DP je pracovní návrh základních obsahových parametrů 

možného studijního plánu pro nový studijní obor a specializovaný kurz. Hlavní opora jejich 

konstrukce jistě není přísně exaktní, daleko spíše se opírá o přehled problematiky a na něm 

postavený „cit pro věc“.  

 Ne zcela využit zůstal prostor pro diskusi o metodologických aspektech 

komparativního přístupu. Prvky systémů v obou zemích, na které se DP zaměřuje, jsou 

nepochybně ty klíčové.  

  



3. Práce s literaturou 

  Autorka pracuje s bohatou zásobou zdrojů akademické i neakademické povahy. U 

citace uvedené v druhém odstavci na s. 23 chybí dodatek, že se jedná o vlastní autorčin 

překlad. Zmínka o Vendelovi ze s. 78 by měla být doplněna odkazem na použitý zdroj. 

Některé v práci odkazované prameny není možné dohledat v Soupisu bibliografických citací 

(např. Bergmo-Prvulovic ze s. 35). U dlouhé „parafráze“ (Evropská síť..., 2015) ze s. 37–38 

by měly být uvozovky, je to totiž spíše jen mírně upravená citace!  

 

4. Grafické zpracování 

  Grafické zpracování je celkově kvalitní. Tabulka na s. 2 by si zasloužila minimálně 

k některým zkratkovitým položkám doplňující komentář. U obrázku uvedeného na s. 29 

postrádám podrobnější informaci k tomu, co vlastně vyjadřuje.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazyková úroveň jednoznačně představuje problematickou rovinu práce, při jazykové 

korektuře unikla dlouhá řada (drobných) chyb, které (naprosto zbytečně) kazí celkový dojem. 

Jedná se nejvíce o neobraná vyjádření (některé věty pak dokonce postrádají smysl) a překlepy  

(nesprávné skloňování). Objevují se i nedostatky v interpunkci.  

 

6. Podnět k rozpravě 

 Obě v diplomové práci sledované země jsou členskými státy EU. V textu je s tímto 

faktem operováno jen málo. Lze ve světle evidence o situaci v České republice a Německu 

dojít k závěru o EU jako přímo či nepřímo určujícím (a v důsledku tedy spojujícím) činiteli 

vývoje na národní úrovni? 

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

 Doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení „dobře“.  

 

 

30. 8. 2017        PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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