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Předložená diplomová práce se týká tématu mě bytostně vlastního, a proto jsem neváhal 
s převzetím role konzultanta. Jedna či dvě vstupní, orientační konzultace také před více než ro
kem proběhly a poté ještě jedna, ovšem spíše za účelem získání zápočtu za diplomový seminář 
v září 2009. Práce tak fakticky nebyla konzultována, úplný text jsem poprvé viděl až při nyněj
ším posuzování. 

Musím ale konstatovat, že absence konzultací se na kvalitě práce nijak významně nepo
depsala. PráceCje dobře napsaná, má logickou strukturu, autorka prokázala vše, co s předložením 
takové práce souvisí. 

Práce má, jak tomu většinou bývá, dvě části. První je označena jako teoretická. Autorka 
v ní seznamuje čtenáře se situací absolventů vysokých škol na trhu práce, včetně mezinárodního 
srovnání. Využívá k tomu jak příslušnou odbornou literaturu, tak řadu empirických poznatků. 
Sympatické je, že se přitom neomezuje jen na notoricky známé zdroje, ale široce využívá i aktu
álních analytických publikací, zpracovávaných Národním vzdělávacím fondem, Střediskem 

vzdělávací politiky, NUOV, UIV a dalšími pracovišti. Je přitom jasné, že by okruh těchto zdrojů 
mohl být širší (zejména o mezinárodní publikace řady Transition from school to work), ale zvo
lený záběr je s ohledem na stanovené cíle dostatečný. 

V rámci této části autorka také postupně zužuje regionální záběr práce, takže představuje 
situaci na trhu práce v Plzeňském kraji, absolventy ZČU v Plzni až po studijní obor Humanistika, 
kterému se podrobněji věnuje v druhé části práce. 

K této části nemám významnější připomínky. Leccos by se pochopitelně dalo doplnit -
např. na s. lOse autorka zmiňuje o pozitivním vztahu mezi dosaženým vzděláním a mírou eko
nomické aktivity, avšak opomíjí základní intervenující proměnnou, kterou je v tomto připadě věk 
(nejnižší vzdělání mají přirozeně nejstarší, kteři ovšem již odchází do důchodu, takže navrhova
ná podpora žáků v následném studiu je sice správná, ale nevyplývá z uvedeného). 

Druhá část je empirická a je věnována vlastnímu kvalitativnímu šetření absolventů uve
deného oboru Humanistika. Je zpracována na velice dobré metodologické úrovni. Zvláště mě 
potěšilo, že se autorka vyvarovala časté chyby takového přístupu, kterou je absolutizace zjiště
ných poznatků. Rozumně je interpretuje s vědomím jejich omezenosti. Jediná připomínka k této 
části se týká poněkud nejasného výroku na s.38 v části věnované validitě, kdy "Výsledný text 
bude předán k posouzení jednomu respondentovi", který měl být "průměrným zástupcem vý
zkumného vzorku". Nevím, co mělo být smyslem, jestli odborná či věcná korektura, či co. 

Asi nejvýznamnější připomínku mám k závěru, který mě, vzhledem k předchozímu textu, 
poněkud zklamal. Jde totiž o "pouhé" shrnutí, ale práce by vyžadovala solidnější zhodnocení 
získaných poznatků, včetně formulace případných doporučení. Já být na katedře humanistiky 
ZČU, tak právě toto budu po autorce požadovat především. Veliká, veliká škoda, že to autorka 
vzala takto zkrátka. Alespoň při obhajobě by to měla napravit. 

Práce se mi ovšem i přesto líbila a hodnotím ji jako výbornou. 


