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1) Co Vás na výsledcích výzkumu oproti očekávání překvapilo? 
2) Kde vidíte limity Vašeho výzkumu? 
3) Jak by bylo možné dále využít výsledky Vašeho výzkumu? Co byste poradila 

výzkumníkům, kteří se dále budou tématem zabývat? 
 

 

Předkládanou práci s názvem Adaptace absolventů sociální pedagogiky na trhu práce 
hodnotím jako nadstandartní a v mnoha ohledech velice přínosnou diplomovou práci. 
Autorka si v práci klade za cíl zjistit, s jakými obtížemi se absolventi studia sociální 
pedagogiky setkávali na trhu práce a co jim usnadňovalo jejich adaptaci. Práce je 
uspořádaná do klasické dyády – teoretické a praktické části. 

 
Na celé práci oceňuji především: 

• volbu aktuálního tématu 

• dobrý vhled autorky do celé problematiky, který je z textu patrný 

• komplexní zpracování teoretické části s využitím relevantní literatury, oceňuji 
zejména kapitolu 2 Rešerše dosavadních výzkumů  

• velmi precizní zpracování empirické části – design výzkumu, etika výzkumu, popis 
výzkumného vzorku, metod, sběru dat, analýzy a zpracování dat, prezentace 
výsledků 

• strukturovanost, přehlednost a srozumitelnost celého textu pro čtenáře 

• vhodně zařazené přílohy 
 
K práci nemám žádné námitky. Tato práce by mohla být vzorem dalším studentům, jak 
napsat výbornou diplomovou práci! 
 
 
 
 


