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Diplomová práce Kláry Šedivcové se zabývá tématem uplatnění absolventu vysoké 

školy na trhu práce. Byť již v samotném názvu se skrývá malý rébus pro 

nekompromisního oponenta ("Uplatnění absolventu FF ZČU na trhu práce" na deskách; 

"Uplatnění absolventu vybraných oboru FF ZČU na trhu práce" na titulním listu, 

problematika uplatnění absolvent/J vysokoškolského studia v teoretické části textu a 

uplatnění absolvent/J oboru Humanistika FF ZČU na trhu práce v empirické části), celkově 

lze diplomovou práci hodnotit jako velmi zdařilou. 

Autorka kvalitním zpusobem zpracovává obě části předloženého textu, tedy 

teoretickou i empirickou. Jejich spojení přitom není nijak násilné, naopak, práce pusobí 

kompaktním a plynulým dojmem. K tomu nepochybně přispívá také zjevná dukladnost a 

pečlivost zpracování materiálu k oběma částem, jakožto i preciznost v technickém a 

jazykovém zpracování textu. 

V teoretické části autorka komplexním, poměrně podrobným a přitom velmi 

přehledným zpusobem uvádí čtenáře do tematiky uplatnění absolventu Vš na trhu práce. 

Kontext nastavuje poměrně široce (pracovní trh a nezaměstnanost, vzdělávání a 

kvalifikace, vysokoškolské vzdělávání - jeho současnost, historie i budoucnost). Za tímto 

účelem čerpá poznatky z rozsáhlého seznamu relevantní literatury a nejvýznamnějších 

empirických výzkumu k této tematice, přičemž informace o České republice vhodným 

zpusobem doplňuje údaji o situaci a zkušenostech s danými oblastmi v dalších zemích. 

Empirická část se věnuje zejména samostatně provedenému kvalitativnímu výzkumu. 

Ten má autorka založena na relevantní literatuře, jeho design i pruběh odpovídajícím 

zpusobem čtenáři předem osvětluje. Podobně systematicky a přehledně, jak je 

zpracována teoretická část, pak diplomantka zpracovává také výsledky kvalitativního 

výzkumu. Celek práce tak pusobí celistvým, vyváženým a zejména systematicky a 

pečlivě zpracovaným projektem. 

Drobné výhrady, které lze po mém soudu k práci mít, se týkají několika 

následujících věcí: 

Autorka mohla šířeji pojednat kapitolu závěru práce, resp. zařadit samostatný 

souhrnný závěr pro výsledky kvalitativního výzkumu. Byť samotná analýza je pojednána 

přehledně a systematicky, její celkový rozsah čtenáři poněkud brání ve vytvoření 

souhrnného dojmu. Ve stávajícím celkovém závěru se již souhrn poznatku empirického 

šetření objevuje jen velmi mizivě, což je skoro škoda. 
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Autorka citlivým zpusobem využívá dat výzkumu Reflex pro ilustraci výsledku 

vlastního výzkumu. Podobu využití dat kvantitativního výzkumu, jakou se autorce 

v kontextu interpretace dat kvalitativního výzkumu podařilo udržet, je třeba jednoznačně 

vyzdvihnout jako jeden z výrazných kladu empirické části. Přesto je třeba upozornit na 

asi dva případy, které jsou již za touto (autorkou jinak pečlivě respektovanou) hranicí. 

Numerické porovnávání dat obou šetření na stranách 73 a 80 - 81 už navozuje dojem 

neadekvátnosti využití výsledku kvalitativního šetření. Výzkum Reflex zde už nevystupuje 

jako ilustrace, nýbrž spíše jako kvantitativní měřítko, což je pro kvalitativní výzkum 

irelevantní. 

Vzhledem k výskytu velkého množství zkratek v textu (institucí, výzkumných 

šetření, klasifikací) bych autorce doporučoval zařazení seznamu zkratek do přílohy. První 

výraznější obtíž ne zcela obeznámený čtenář zaznamená již na s. 17, kde se vedle sebe 

v závorce objevuje hned pět - nikde poblíž v textu vysvětlených - zkratek. 

Z jazykového hlediska je práce velmi kvalitní, téměř se v ní nevyskytují překlepy. 

Výhradu bych měl pouze ke změně času v kapitole o metodě kvalitativního výzkumu (37-

38), kde autorka z pro mě neznámého duvodu zvolila (ponechala) budoucí čas. Výhradu 

bych měl také k použití termínu "humanisté" pro (zřejmě) absolventy oboru Humanistika 

(s. 27). 

Konečně, poznámku si zaslouží také práce s literaturou, ačkoli i tuto stránku lze 

hodnotit celkově pozitivně s ohledem na rozsah a více-méně dusledné dodržování 

nastaveného systému. Přesto jsem si i bez hlubšího zkoumání všimnul např. chybějícího 

vročení Reichovy knihy (s. 11) a chybného uzávorkování autora v téže větě (mělo být 

"Podle Solmona (1981), ale také ... "). Nejasný je mi také systém řazení položek literatury 

(není ani podle pořadí objevení se odkazu v textu, ani podle příjmení autora ... ). Možná i 

proto v něm například chybí položka Čadová, Paleček 2006, která je uvedena na s. 68 

práce, navíc ještě s Chybným vročením 2005. 

I přes uvedené výhrady po přečtení diplomové práce rozhodně převažují pozitivní 

dojmy a platí tedy celkově kladné hodnocení z úvodu posudku. Diplomovou práci Kláry 

Šedivcové proto navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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( Jiří Vinopal, 24. 1. 2010 
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