
Posudek oponenta na disertační práci Anny Papřokové Profesní dráhy absoiventů 

VŠB - TU Ostrava. 

Autorka pro svoji disertační práci zvoiiia téma, které má nesporně značný 

apiikační význam pro anaiýzu a eventuáině i pro konkrétní práci s absoiventy 

siedované vysoké škoiy. 

Jak v rovině teoretické, tak ve viastní empirické části se dnes může autorka opřít 

již o veimi bohatou iiteraturu a prameny, pro svoji výzkumnou práci může čerpat 

mnohé nashromážděné zkušenosti s empirickým výzkumem absoiventů vysokých 

škoi, který má v našich podmínkách již mnohaietou tradici. i uvedený seznam 

iiteratury a odkazy v textu ukazují, že ceiá práce je v této iiteratuře a empirických 

zkušenostech soiidně zakotvena. O tom svědčí i přiiožené dotazníky, které byiy 

použity v empirické práci. 

Ceikově je text práce veimi rozsáhiý, a to i proto, že autorka věnuje značnou 

piochu vymezení zákiadních pojmů a jejich diskusi (zvi. pojmům spjatým 

s probiematiku práce, vzděiání a profesní dráhy), empirickému popisu vývoje situace 

v české republice, na jejímž pozadí se problematika uplatnění absolventů VŠB- TU 

postupně proměňuje, veikou pozornost věnuje také veimi významným probiémům 

vývoje regionu severní Moravy. 

Těžiště přístupu k probiematice ieží v socioiogii, autorka obohacuje svoji anaiýzu i 

o významné aspekty psychoiogické a ekonomické. 

K obecné části jen někoiik drobných poznámek. 

• Tak např. na str. 17 pokiádám za sporné tvrzení o motivačním účinku 

placeného studia. Řečnickou otázkou je, nakolik nízká propadovost 

studentů soukromých vysokých škoi je či není spíše dána finanční motivací 

školy než studenta ke studiu. 

• Zajímavé by byio také při určitých interpretacích rozšifrovat, jaký typ prací a 

vztahů se skrývá pod hlavičkou OSVČ - tedy na kolik jde opravdu o 

podnikání. 

• Trochu nejasné je někdy užívání dnes obiíbeného pojmu "iidský kapitái". 

Vnucuje se otázka, jaký typ kvaiifikace a za jakých okoiností ize za "kapitái" 

považovat. 



• Rovněž pojem "kariéra" je v práci sice diskutován, přece jen se aie 

domnívám, že v českém jazykovém kontextu by byio iépe upřednostnit 

hodnotově neutráiní výraz "profesní dráha". 

V empirické části autorka využívá osvědčené postupy sekundární anaiýzy a 

reanaiýzy sekundárních dat. Formuiuje své zákiadní hypotézy a subhypotézy, které 

jsou jí potom vodítkem ceié práce. Podrobně popisuje užité procedury a použité 

techniky zkoumání. Vzhiedem k charakteru zkoumaného souboru se tu rovněž znovu 

objevuje otázka, nakoiik ize hovořit o sledování kariéry absolventů či spíše o prvních 

probiémech hiedání místa, adaptace a prvních krocích profesní dráhy. jistě by byio 

později v daiších zkoumáních zajímavé rozšířit výzkumný záměr i na daiší profesní 

osudy siedovaných. 

i zde je veimi cenný pro čtenáře biíže nezasvěceného popis specifik vývoje 

samotné VŠB- TU a změn jejího profilu. 

Empirická část je veimi informativní, je dobře strukturována a dává přehiedný 

obraz o zvoiené tématice. Sieduje zvoiené hypotézy, aby v závěru vyhodnotiia, jak je 

výzkum potvrdii či vyvrátiL 

i k empirické části někoiik připomínek a názorů. 

• Přestože jde o postup v empirických šetřeních veimi rozšířený, i po 

viastních zkušenostech s obdobnými výzkumy pokiádám poněkud za 

ošidná obecná hodnocení teoretické a praktické připravenosti absoiventa 

ze škoiy. jde nejen o časový odstup hodnotícího, aie také o různost 

pracovního zařazení, a tedy zejména toho, co konkrétně rozumět 

"praktickou připraveností" (a nakoiik a v čem je to vůbec úkoiem škoiy). 

• často uváděné genderové rozdíly uplatnění a postojů by bylo užitečné 

hiouběji a přehiedněji interpretovat, a to i v reiaci k oborové skiadbě 

absolventů. 

• V případě otázek "zájmu o spoiupráci se škoiou" by byio zajímavé nakoiik 

jde o manifestní vyjádření v reakci na dotazování, nakoiik ize vyvodit závěr 

o reáiném potenciáiu takové spoiupráce. 

• Byio by zajímavé rovněž přehledné shrnutí hiavních rozdíiů mezi fakuitami 

či hlavní orientací studia. 

• Nakoiik je siedována probiematika stabiiizace absoiventa u prvního 

zaměstnavateie na déice ceikové praxe absoiventa (str. 97-98)? 
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• Některé poiožky v bateriích sporné či se do určité míry překrývají (např. 

v potenciáiních důvodech odchodu "odborný růst" a "rozšíření kvaiifikace"; 

v otázkách po spokojenosti "množství práce" apod.). 

• V kapitoie o manažerech a podnikateiích není zřejmá "úroveň" řízení či 

povaha podnikání, které jistě budou hrát významnou roii. To by však již 

přesáhio možnosti takto pojaté sondy. 

Přes všechny díičí otázky a připomínky práci doporučuji k obhajobě. 

i 8. června 2008 Doc. PhDr. Radomír Haviík, CSc. 


