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Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí):

1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty;
Autor  si  vybral  pro  svou  diplomovou  práci  zajímavé  a  aktuální  téma.  Uplatnitelnost
absolventů VŠ na trhu práce je téma, které beze sporu nabývá na významu.

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení;
Jak sám autor uvádí v závěru práce, zvolený přístup má své limity, ale umožnil podívat se
na danou problematiku  z  jiného úhlu,  což oceňuji.  Otázka  je,  nakolik je  problematický
samotný pojem uplatnění na trhu práce a zda toto nemělo být ve výzkumných otázkách a
práci celkově zohledněno.

3) Strukturace práce:
Práce  je  dobře  strukturovaná,  ale  chybí  mi  v  ní  část  diskuze,  kdy by se  autor  vrátil  k
teoretické části, protože závěry zohledňují pouze výzkumné otázky.

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace:
V teoretické části  postrádám provázanost s teoriemi kariérního rozvoje,  které s tématem
úzce souvisí, a také mi tam vzhledem k oboru studia chybí kontext veřejných politik.

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů:
Tuto část  práce hodnotím jako slabší,  přestože autor téma uvozuje základními teoriemi,
celkově  teoretická  část  nepůsobí  úplně  konzistentně  a  nevede  čtenáře  k  položeným
výzkumným otázkám.

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod:
Aplikace zvoleného přístupu je naopak silná stránka této práce a je vidět, že autor věnoval
svému  výzkumu  dostatečné  úsilí.  Za  problematické  považuji  provedené  rozhovory  s
pracovníky kariérních center, a to zejména z toho důvodu, že nejsou dány do souvislosti s
teoretickými  východisky kariérního, resp. kariérového poradenství.

7) Využití literatury a dat:
Autor pracuje hojně se zdroji, obzvlášť oceňuji sekundární využití dat z šetření REFLEX
2013 a dalšími daty ze Střediska vzdělávací politiky.

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.): 
Při čtení práce na mě působilo rušivým dojmem používání první osoby množného čísla,
přestože student prohlašuje, že práci vypracoval sám. 
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Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „C“.
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