
Oponentský posudek na disertační práci 

Ing. Lucie Paulovčákové na téma: 

"Provázanost vzdělávání a trhu práce" 

(s uplatněním marketingového přístupu v podmínkách vysoké školy) 

Autorka zvolila tematiku velmi zajímavou a aktuální. Vzhledem kjejímu profesionálnímu 

zaměření je téma disertační práci velmi nosné. Patrná je - nejen ze struktury disertace, ale i z 

jejího celkového obsahu - orientace na teoretická východiska a snaha aplikace dílčích 

empirických výsledků do samotné praxe vysoké školy. Autorka písemné práce v roli 
v 

prorektorky pro studium na VS sama působí. 

V úvodu textu je akcentována potřeba vzdělávání v rámci lidských zdrojů. Pozornost je 

věnována zejména provázanosti vzdělávání se současným trhem práce a se změnami v naší 

společnosti. V této souvislosti je poukázáno i na základní dokumenty a tendence, které se 
.., 

týkají vysokoškolského vzdělávání v Ceské republice i v evropském kontextu. V úvodu jsou 

stručně vymezeny hlavní cíle a úkoly práce. Autorka se snaží rovněž konfrontovat výsledky 
v 

výzkumů, které byly realizovány v minulých letech i na jiných vysokých školách v Ceské 

republice. 

Celkově je práce rozdělena na tři samostatné kapitoly. První se zabývá v širších 

teoretických konotacích základními východisky marketingu vysoké školy v kontextu tržního 

prostředí a udržitelnosti studijní nabídky v programu vzdělávacích činností vysoké školy. 

Druhá kapitola je výzkumným ověřením vybraných prvků marketingu vysoké školy 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Třetí kapitola se věnuje hodnocení získaných dat 

empirického šetření a dílčím doporučením zejména pro praxi vysokých škol. Text na sebe 

poměrně logicky navazuje, je promyšlený a podpořený studiem především naší odborné 

literatury (monografie, odborné statě a výzkumná šetření). 
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Autorka v teoretické části vychází zejména z marketingové koncepce Kotlera (2001) a z 

jeho čtyř pilířů: cílového trhu, potřeb zákazníka, integrovaného marketingu a rentability. 

Dalším teoretickým východiskem je charakteristika relačního marketingu a jeho praktické 

aplikace. Autorka se poměrně solidně orientuje v dostupné odborné literatuře, porovnává 

dílčí poznatky a pokouší se je v určitých směrech využít i pro koncepci vlastního 

marketingového výzkumu. Poslední část této kapitoly se věnuje významu marketingu 

z hlediska udržitelnosti studijní nabídky v programu vzdělávacích činností vysoké školy. 

Zdůrazňuje, že marketingové principy pomáhají vysoké škole udržovat aktuální nabídku 

v souladu s potřebami trhu práce i společnosti. Jako zajímavé se jeví začlenění integrované 

marketingové komunikace v kontextech významu jednotlivce v marketingu školy jako 

instituce při její prezentaci, komunikaci se studenty, partnery, sponzory apod. Co 

z teoretických východisek bylo pro autorku nejvýznamnější? Která teoretická východiska by 

autorka disertace ještě doplnila v dalším rozpracovávání vstupních kapitol práce? 

Výzkumné šetření bylo realizováno na katedře andragogiky a personálního řízení FF UK 

v Praze v letech 2005/06, bylo zaměřeno na bakalářský studijní program "Andragogika a 

personální řízení". Cílem tohoto studia byla příprava vysokoškolsky kvalifikovaných 

odborníků na úrovni středního managementu (nebo asistentů středního a vyššího 

managementu) pro výkon koncepčních, řídících a organizátorských činností ve všech 

oblastech oboru. Dotazník obsahoval čtrnáct otázek, z toho jedenáct uzavřených, dvě otázky 

polootevřené a jednu otevřenou. Druhý oddíl dotazníku se zabýval zkoumáním připravenosti 

absolventů pro výkon povolání po ukončení studia. Výzkumný vzorek je na disertační práci 

poměrně malý (64 respondentů). Výsledky byly zpracovány pouze z hlediska relativní a 

absolutní četnosti, což je škoda. Zajímavá zjištění jsou prezentována pouze popisně podle 

jednotlivých položek. Proč se autorka neodvážila použít i náročnější statistické metody pro 

komparaci? Proč nevyužila například v rámci intenzivního výzkumného šetření i jiné 

výzkumné metody? Co by sama na základě vlastních zkušeností z výzkumu doporučila pro 

další empirické šetření? Které výsledky se jí zdály nejzajímavější a které nejvýznamnější 

z hlediska stanovených cílů? Jednoznačně postrádám komparaci výsledků a jejich 

porovnávání. Co významného ke komparaci výsledků jinak zajímavého šetření může autorka 

říci a případně doplnit? Která zjištění se rýsují autorce disertační práce z hlediska 
v 

komparace výsledků studie " Vysokoškolský student v CR" jako podstatné z hlediska srovnání 

výsledků šetření se studií Střediska vzdělávací politiky? Dílčí výsledky výzkumu se jeví jako 
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zajímavé - autorka by mohla podrobněji v rámci obhajoby disertace prezentovat ty výsledky, 

které ji nejvíce překvapily či odborně inspirovaly. 

V rámci hodnocení výsledků jednoduchého výzkumného šetření je potřeba mít na zřeteli, 

že jde jen o malý výzkumný vzorek a výsledky pouze jedné výzkumné metody - tudíž dílčí 

empirické poznatky. I tak jsou prezentované závěry zajímavým a inspirujícím završením 

výzkumu a motivací pro další výzkum i teoretické analýzy. 

Práce v závěru zahrnuje soubor příloh, odbornou literaturu a abstrakt. Literatura je 

v podstatě vyvážená, zahrnuje teoretické studie i praktické aplikace. Dále jsou uvedeny 

internetové zdroje, které však nejsou nejvhodněji citované. Přílohy jsou přehledné a vhodně 

prezentované. 

Závěr: 

Práce jako celek v podstatě naplnila stanovené cíle, autorka by však měla adekvátně 

zodpovědět otázky a náměty obsažené v předložených posudcích. Doporučuji disertační 

práci k obhajobě. 

Praha 7.1.2008 Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. 
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