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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cílem práce je odpovědět na otázku, jaký bude charakter vzdělanostních a pracovních trhů 

v budoucnosti z perspektivy sociálních a futurologických věd. Toto vymezení chápu tak, že autorce 

jde o to, jak bude vypadat trh práce a vzdělávací systém v budoucnosti. Odpověď na tuto otázku 

chce hledat v článcích dvou odborných časopisů. 

Výzkumná otázka je vymezena velmi vágně a až do konce celé práce není čtenáři vlastně úplně 

jasné, o co autorce jde. Všechny kapitoly se nějakým způsobem dotýkají vymezeného tématu. 

Nicméně většinou jen velmi volně a je na čtenáři aby hledal a domýšlel, jak na sebe jednotlivé části 

navazují a jaký je jejich smysl.   

Práce je strukturována. Nejdříve se autorka věnuje popisu trendů na trhu práce a ve vzdělávání. 

Představuje klasické sociologické teorie, které se vztahují k tématům vzdělávání a práce. Jsou 

představeny také nejrůznější nesouvisející perspektivy a teze (hodnota humanitních oborů, postoje 

mileniálů apod.), nicméně rozhodně nedochází ke kontrolované argumentaci.  

Závěry se dotýkají zkoumané otázky, ale nelze tvrdit, že by přímo a jasně vyplývaly ze zkoumaných 

textů a odpovídaly na výzkumnou otázku.  

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Ano. 

Autorka používá také cizojazyčné texty. Silnou stránkou práce je, že autorka nadstandardně využívá 

zahraniční literaturu. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka analyzuje texty z dvou časopisů: Sociological Review, Journal of Future Studies. Mám 

problém s tím, proč nazývat celou práci výzkumem, dokonce kvalitativním. Dle mého názoru jde o 

kompilaci a podání přehledu poznání ve zvoleném tématu. Nerozumím tomu, kde probíhá výzkum.    
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Autorka dále před provedením „praktické“ části naznačuje, že bude probíhat induktivní kódování, 

ale žádné kódy neprezentuje. Není také uvedeno s kolika zdroji-články pracovala a jaká byla přesná 

kritéria výběru textů (klíčová slova apod.). Tyto informace úplně chybí.   

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů je průměrná až podprůměrná. Hlavní problém je v teoretické části práce, která je 

rozdělena na několik kapitol. Ty ovšem na sebe skoro nenavazují. Argumentace je zde chaotická.  

Navíc je zde spousta zbytečného materiálu, včetně velkého množství prázdných a opakujících se 

frází. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Většinou ano. V textu práce jsou ale také pasáže u kterých chybí odkazy na literaturu (např. str. 38, 

40). Zde není jasné, zda jde o tvrzení autorky či (zřejmě) převzatá zjištění ze studovaných článků.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Úroveň jazyka je průměrná. Některé částí textu jsou mírně odbyté. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Analýza zvolených textů nepřináší příliš nového. Argumenty, které jsou představeny jako závěry 

z výzkumu jsou představeny již v teoretické části (teze o flexibilitě, digitalizaci apod.). 

Závěr práce je nedostatečný. Autorka zde pouze opakuje deklarované cíle práce. Nediskutuje 

výsledky. Také se nevztahuje k teoretické části, ačkoliv by mohla. Práce by byla daleko kvalitnější, 

kdyby autorka své nálezy vztáhla (nebo se alespoň o to pokusila) k teoriím, které byly prezentovány 

v teoretické části. Teorie Baumana a Durkheima by rozhodně bylo možné v závěru diskutovat.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Co říkají sociální vědci o možnosti předvídat budoucnost? (Třeba K. Popper?) 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Předloženou práci navrhuji hodnotit stupněm D/E. Hlavní silnou stránkou textu je, že autorka 

pracuje se zahraniční literaturou. Nicméně práce je nepřehledně strukturována, jednotlivé části textu 

na sebe nenavazují, argumentace je chaotická a práce obsahuje velké množství zbytečných 

informací (např. přehled členění české vzdělávací soustavy). V metodologii praktické (výzkumné?) 

části chybí důležité informace (počet analyzovaných článků, klíčová slova apod.), což lze 

považovat za zásadní nedostatek.  

 

Datum:         Podpis: 
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