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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?  

 

Cíl práce je jasně zformulován v úvodu a je vyjádřen už v názvu práce. Výzkumné otázky vycházejí 

z cíle práce a pomocí řady argumentů, které autorka přebírá z mnoha zdrojů, jsou náležitě 

zodpovězeny. Práce je přehledně strukturována.   

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

Práce se opírá o rozsáhlou literaturu, která zahrnuje i řadu cizojazyčných titulů. Co se týče českých 

autorů, jde o téměř úplný seznam relevantní literatury zahrnující období posledních dvaceti let.  

 

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

analýzy?  

 

Autorka v úvodu deklaruje, že práce je postavena na sekundární analýze relevantních textů a dat. I 

když je možné pod pojem sekundární analýzy zahrnout mnohé, přesto bych postup, kdy je 

argumentace postavena na přejímání a konfrontaci výsledků z řady studií, výzkumných 

zpráv…označil za metaanalýzu. Podobně i zhodnocení různých programů vlády či ministerstva 

školství nepovažuji za sekundární analýzu textu. Podle mne by sekundární analýza dat měla 

využívat původní (raw) datové soubory z výzkumů jiných autorů či výzkumných institucí 

k vlastnímu analytickému matematicko statistickému zpracování. Navíc většina citovaných 

výsledků je z výzkumů, jejichž datové báze jsou veřejně dostupné, takže zde není problém 

s dostupností raw dat. 

Vzhledem k tomu, že v názvu práce je zdůrazněna role trhu práce, postrádám data o uplatnění 

absolventů odborných škol (učilišť) na trhu práce, která každoročně poskytuje NÚV (v textu je 

zmíněna a využita jen jedna publikace Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů, která 

vychází ze šetření zaměstnavatelů a která se primárně nezabývá alokací). 

  

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

 

Autorka argumentuje pomocí výsledných zjištění řady renomovaných autorů, která dává do často 

nových souvislostí. Jde přitom o dělení na manifestní a latentní funkce školy, alokační perspektivu a 

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

 

Ano 

 

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

 

Práce je napsaná vcelku dobrým (odborným) jazykem. Všechny formální náležitosti jsou v pořádku. 

 

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

 

Předností práce je, že se autorce daří problematiku učňovského školství (a vůbec selekce českého 

vzdělanostního systému) zasadit do obecnějších rámců teorie latentních funkcí a nezamýšlených 

důsledků sociálního jednání.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jaký bude podle Vás další vývoj v oblasti odborného školství v souvislosti s proměnami dělnických 

profesí (průmysl 4.0)? 

 

Co si myslíte o odborném školství v oblasti obchodu a služeb (obory nedělnických profesí)? 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výhradám, které mám k „sekundární analýze“ navrhuji 

hodnocení C.  

 

 

Datum: 24. 8. 2020       Podpis: Milan Tuček 


