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Práce je přehledně strukturovaná, kapitoly na sebe navazují, text je srozumitelný. Petr 

Pravda v průběhu vypracovávání práce podstatně vylepšil svou schopnost přehledně a 
systematicky prezentovat informace. Text má celou řadu prvků, které posilují orientaci 

čtenáře a usnadňují tak vstřebávání informací. 

Cíl práce „pokusit se vysvětlit, proč se na pracovním trhu dokáží lépe uplatnit absolventi 

Filozofické fakulty Západočeské univerzity než jejich kolegové z Filozofické fakulty 
Univerzity Pardubice“ je stanoven adekvátně magisterskému stupni, má explanační ambici 

a zároveň je v českém kontextu unikátně formulován. Studie podobného směru srovnávají 

fakulty jinou metodologií, nikoliv případovou studií a práce Petra Pravdy tak do určité 

míry poskytuje hlubší vhled do možných příčin rozdílného uplatnění absolventů.  

Teorii trochu chybí „tah na branku“ a obsahuje řadu pasáží, které se týkají podstatně 
širšího kontextu problematiky zaměstnanosti absolventů vysokých škol, než na který je 

zaměřený výzkumný cíl práce. Používané teorie pak jistě nejsou vyčerpávající, pro 

magisterskou práci jsou však ale relativně dostačující. 

Petr Pravda se seznámil se základními publikacemi ve vybraném metodologickém 
přístupu a nastavil vhodný rozsah metodologie pro diplomovou práci.  Vybral dva vhodné 

případy, které se liší v základní vysvětlované proměnné, dokonce se příliš neliší kontext 

vnějšího prostředí obou případů na základních statistických datech, což tvoří vhodné pole 

pro vysvětlování rozdílu mezi případy prostřednictvím vnitřních fakotrů, tj. podobou 

fakult jako takových. 

Použité metody v rámci metodologie mají své limity, nebyla úplně naplněna ambice 

kompletní více-případové studie, chybí zejména informace o samotných studentech fakult 

– kdo jsou, jaké jsou jejich kariérní dráhy, jak vnímají přidanou hodnotu svého studia 
apod. Sekundární data byla ale vytěžena vhodně, např. byly získány výsledky šetření 

Reflex 2013, které bylo využito pro usuzování na schopnost fakult rozvíjet měkké 

kompetence jejich studentů. 

Petr Pravda ovšem do vypracování práce investoval velké úsilí a jeho ambice byla 

vypracovat práci poctivě. Snažil se využít veškeré možnosti, které se mu nabízely, 
oslovoval různé organizace pro získání sekundárních dat apod. Získat data od samotných 

absolventů by bylo kapacitně velice náročné, bylo by je potřeba spojit spíše s GAUKem, 
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či jiným grantem, což v případě kombinované formy studia spojené s plným pracovním 

úvazkem nebylo úplně realistické. 

Interní validita rozdílů mezi fakultami ve zkoumaných faktorech ovlivňujících úspěšnost 

absolventů na trhu práce tak není zcela stoprocentní, nicméně platnost hodnocení faktorů 

chápu jako velice pravděpodobnou.  

Omezený počet případů omezuje externí validitu zjištění, nicméně přináší minimálně 
některé podněty vhodné k dalšímu zkoumání, jako například roli množství seminářů a 

praxí ve studijních plánech jednotlivých oborů pro budoucí uplatnění absolventů, 

zaměření se na rozvoj měkkých kompetencí a na roli praxe při studiu.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „B“. 
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