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Hodnocení doktorského studia 

Mgr. V. Novotná vstoupila do doktorského studia oboru Pedagogika na FFUK 

v akademickém roce 2016/17. Splnila řádně všechny povinnosti předepsané studijním 

plánem, má složenu státní doktorskou zkoušku (30.9.2019), uzavřené studium (k 

14.07.2021) a odevzdanou doktorskou práci. Lze konstatovat, že v průběhu 

doktorských studií se plně pedagogicky, organizačně i vědecky integrovala do chodu 

pracoviště.  

Pedagogické zapojení 

Doktorandka se podílela a postupně převzala pod garancí výuku řady předmětů. V ak. 

roce 2016/17 šlo o volitelný předmět Sociální komunikace ve vzdělávání 

(16bAPDV10058p1). V následujících letech kromě uvedeného rozšířila výuku též o 

předměty povinné a povinně volitelné (APE516063 Základy sociální politik, 

APE510010 Sociální politika, APD160073 Rodinná a náhradní rodinná výchova).  

Dále vypracovala studijní opory výuky k předmětům Multikulturní výchova I, 

Multikulturní výchova II. Přednášela pro Dětskou univerzitu FF UK s tématem Etiketa 

pro chlapce i dívky I, II a zapojila se též do přednášek na Univerzitě třetího věku 

s tématy z oblasti sociální pedagogiky. 

Vědecké zapojení 

Pokud jde o vědecké výsledky, zúčastnila se aktivně 10. ročníku mezinárodní 

konference ICOLLE 2018, na kterém vystoupila s příspěvkem Postoje vybraných 

skupin mladistvých ke vzdělávání, který prezentoval data z empirického šetření. 

Příspěvek byl následně publikován v anglickém jazyce v recenzovaném sborníku: 

Novotná, V. (2018). Attitudes ofselected groups of adolescents to education. In 

Šimáně, M., Danielová, L., Sborník zmezinárodní konference ICOLLE 2018 (s. 230-

238). Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN978-80-7509-569-5).  

Aktuálně je doktorandka na základě kvality svých výsledků zapojena jako členka 
řešitelského rýmu do projektu GAČR (reg. č. 21-21743 S) realizovaného na katedře 
pedagogiky FFUK pod názvem Výhody a nevýhody domácího vzdělávání: co nám říká 
česká zkušenost? (hl. řešitelka Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.). 

Z hlediska prokázání dalších odborných kompetencí zpracovala doktorandka např. 

cizojazyčnou recenzi článku pro vědecký časopis International Journal of Teaching 



and Education a oponentní posudek na diplomovou práci E. Markové (Sociální 

pedagog a jeho práce s klienty). 

Organizační zapojení 

Doktorandka se v neposlední řadě podílela na aktivitách (semináře, konference) 

katedry, prokázala angažovanost, zodpovědnost a schopnost kooperace. 

 

Hodnocení disertační práce 

Kolegyně Novotná předkládá k obhajobě práci s názvem Průzkum předpokladů k 

pracovnímu uplatnění u osob opouštějících dětský domov. 

Úvodem považuji za důležité konstatovat, že po celou dobu zpracovávání disertačního 

vědecko-výzkumného projektu aktivně spolupracovala, zároveň se snažila postupovat 

badatelsky samostatně. Podle stanoveného plánu odevzdala v akademickém roce 

2017/18 písemně rozpracované teze, v následujícím roce se věnovala zejména 

propracování teoretické části a designu výzkumu. Sběr dat byl částečně ovlivněn 

pandemií covid-19, přesto se podařilo předložit práci v časovém horizontu 

předpokládaném při posledním hodnocení studia za akr. rok 2019/20. 

Podrobné zhodnocení práce 

Práce se zaměřuje na vybrané předpoklady úspěšného přechodu mladých lidí 

z dětských domovů na trh práce. Jde o téma spadající do oblasti sociální pedagogiky, 

které má společenskou relevanci, zároveň otevírá pohledy na problematiku v kontextu 

vzdělávací a sociální politiky ČR a EU. V neposlední řadě je vděčné badatelsky, neboť 

situace těchto mladých lidí je zatím stranou větší pozornosti specifického 

pedagogického výzkumu, a to navzdory tomu, že přechod absolventů na trh práce je 

tématem hojně diskutovaným.  

Je vhodné vytknout před závorku, že doktorandka se při zpracovávání tématu musela 

vypořádat s řadou obtíží. Předně stála před náročným metodologickým problémem, 

který spočíval v operacionalizaci konceptu „předpoklad k uplatnění na trhu práce“, a to 

takovým způsobem, aby byl v návazném empirickém výzkumu uchopitelný. Po úvaze 

výzkumný problém ukotvila v konceptu kompetencí. Uvarovala se nekritického 

chápání dnes tak často skloňovaného pojmu, rozlišila mezi různými diskursy, které 

s termínem pracují (školsko-politický, zaměstnavatelský, kurikulární), a získala oporu, 

která umožnila výzkumně reflektovat požadavky trhu práce z pohledu tří skupin 

respondentů (personalisté, mladí lidé z DD a z rodin, odborníci z ústavní výchovy).  

Dále se musela vzhledem ke stanoveným cílům výzkumného projektu (viz s. 14) 

vhodně vypořádat s požadavkem na triangulaci dat. Za tímto účelem vytvořila vlastní 

smíšený výzkumný design, ve kterém kombinuje kvalitativní a kvantitativní výzkumné 

postupy tak, aby závěry výzkumu byly dobře zakotveny v datech.  

Práce má standardní členění na teoretickou a empirickou část. Na teoretické části je 

třeba ocenit orientaci v zahraničních přístupech a výzkumech ohledně podpory 

znevýhodněných mladých lidí z ústavní výchovy na trhu práce, zohlednění širšího 



rámce sociálních politik, především pak velmi dobrou schopnost syntézy klíčových 

poznatků nezbytných pro vlastní výzkum. 

Pokud jde o část empirickou, oceňuji a) snahu zakotvit hlavní výzkumnou fázi nejen 

teoreticky, ale také na základě stanovisek odborníků z praxe, b) návazné vytvoření 

konstruktově validního dotazníku jako nástroje sběru dat pro fázi kvantitativní, c) 

následné ověření a hlubší objasnění získaných výsledků v závěrečném expertním 

šetření u odborníků z ústavní výchovy, d) statistické porovnání dat s kontrolní skupinou 

dospívajících z rodin, čímž provedený výzkum získává na průkaznosti. Právě v tomto 

porovnání se ukazují zajímavé, a ne vždy očekávatelné výsledky. 

Všechny výzkumné fáze mají logické místo v plánu výzkumu, analytické postupy 

kvalitativních fází (obsahová analýza, otevřené kódování, vyložení karet) i statistické 

postupy fáze kvantitativní jsou adekvátně provedeny, závěry jsou vztaženy 

k výzkumným otázkám, které jsou precizně zodpovězeny, diskuse výsledků je kvalitní, 

limity výzkumu, kterých si je autorka vědoma, jsou explicitně pojmenovány. 

Práce je podpořena rozsáhlou literaturou, podmínka původnosti je splněna. Po 

formální stránce je práce bez závad, ve velmi dobré kvalitě jsou zpracovány grafy a 

přehledné tabulky. Text je čtivý, odborný styl autorky je kultivovaný. 

Připomínky k disertační práci a otázky k obhajobě 

K výhradám patří svým způsobem tradiční obsahová struktura teoretické části práce, 

která je však podpořena množstvím v ČR dosud neznámých poznatků ze zahraničí.  

„Hlas praxe“ (názory HR manažerů a personalistů) v první fázi výzkumu přinesl možná 

až příliš velkou orientaci návazné kvantitativní fáze na měkké kompetence, ve kterých 

se vesměs neprokázaly rozdíly mezi zkoumanou a kontrolní skupinou, zatímco 

sebeposouzení obecných (více akademických) kompetencí pro trh práce přineslo 

rozmanitější. V jakých oblastech by bylo žádoucí ve výzkumu pokračovat?  

Doporučení pro praxi jsou formulována na spíše zobecňující úrovni, při obhajobě by 

bylo vhodné nastínit, jakým způsobem je konkrétně uvést do praxe. 

Závěr: Mezioborově pojatá teoreticko-empirická práce přináší nové a zajímavé 

poznatky ohledně porovnání sebeposouzení kompetenčních předpokladů pro trh 

práce mezi mladými lidmi z dětských domovů a z rodinné výchovy a upozorňuje na 

systémové znevýhodnění mladých z ústavní výchovy při přechodu na trh práce. 

Všechny badatelské kroky jsou provedeny korektně, autorka při nich prokázala 

zvládnutí vědecko-výzkumné práce a jejích standardních procedur. 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce, doporučuji ji 

k obhajobě s předběžným návrhem klasifikace:  

„prospěla“. 

V Berouně 22.7.2021     ___________________________ 

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., 

katedra pedagogiky FFUK. 


