
Hodnocení doktorského studia Ing. Lucie Paulovčákové 

Doktorské studium Ing. Lucie Paulovčákové ve studijním oboru andragogika 

a personální řízení proběhlo ve standardním režimu, ve standardní době. 

Doktorandka naplnila studijní plán a studijní povinnosti plnila řádně a ve 

stanovených termínech. Dokázala se v průběhu studia vyrovnat i s časovou tísní 

způsobenou nemocí i kumulací pracovních povinností. 

Dá se říci, že Ing. Paulovčáková poměrně brzy překonala určitý stereotyp 

myšlení ze svého předchozího vzdělání a "přešla" na vztahový rámec svého 

doktorandského studijního oboru. K tomu určitě přispěla skutečnost, že 

v průběhu studia zastávala pozici prorektorky jedné významné soukromé vysoké 

školy v Praze. 

Na doktorské dizertaci "Provázanost vzdělávání a trhu práce" začala 

doktorandka pracovat systematicky od počátku studia. V zásadě má tato práce 

dvě hlavní roviny. První je teoretická dimenze problematiky postavená na 

marketingu vzdělávání. Autorka prokázala širokou orientaci v této problematice. 

Nejde jen o prameny zahraniční provenience (Kotler), ale o analýzu originálních 

českých zdrojů. Autorka v práci prokázala velký pokrok naší teoretické sféry 

v této oblasti ve srovnání s 90. lety minulého století. 

Druhá rovina doktorské dizertace je empirická, spočívající v ověření vybraných 

prvků marketingu vysoké školy v konkrétním textu. Autorka si zvolila tzv. 

relační marketing. Zkoumala vlastně vztahy studentů naší katedry andragogiky 

a personálního řízení ke zvolenému oboru, ke škole, k uplatnění v praxi. Dále 
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zkoumala absolventy studia v širokém záběru problémů od pracovního 

uplatnění, výše mzdy po jejich vztah k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji. 

Výsledky a zjištění doktorské dizertace Ing. Paulovčákové jsou pro katedru 

výraznou a v drtivé většině pozitivní zpětnou vazbou. Mohu dokonce tvrdit, že 

katedra projektovala popis studia (absolventa) v souladu s potřebami praxe 

a adekvátně k možnostem uplatnění absolventů. 

Autorka disertační práce již v průběhu studia publikovala své přístupy 

a výsledky zkoumání v odborných časopisech jako např. Aula a Personál. 

Publikace těchto poznatků vzbudila ohlas. O realizovaný průzkum se zajímali 

i kolegové zjiných vysokých škol např. z Pedagogické fakulty Univerzity J. A. 
, 

Purkyně z Ustí a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. 

Závěrem je možno konstatovat, že doktorské studium Ing. Lucie Paulovčákové 

splnilo sVŮj účel. V návaznosti na výsledek obhajoby doktorské dizertační práce 

před komisí doporučuji udělení titulu PhD. 

V Praze 19. 11.2007 

í 
Doc. PhDr. Jar s av Mužík, DrSc. 

školitel 
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