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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Václav Blahovec  

Název práce: : Vzdělává ISS FSV UK své studenty dle potřeb trhu práce? 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Remr, PhD. 

Oponent/tka: Petr Soukup 

Navržené hodnocení: velmi dobře 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíle práce jsou jasně formulovány ,  práce je vhodně strukturována. Je jen naprosto nejasné, jak 

autor dospěl ke kvantitatvnímu vyjádření různých kompetencí u výzkumných otázek (str. 33 práce).  

Bohužel i přes slušné nastavení je splění cíle práce na ploše 70 stran nerealistické, pomíjím 

skutečnost, že dívat se na absolventy a studenty napříč obory (vč. sloučení prezenčního studia a 

kombinavného) je nešťastné. Díky je tomu je použitelnost práce nulová (možná je to vina nás 

učitelů, že jsme se nepodíleli na rozvoji zaměstnatelnosti diplomanta a nesměřovali ho k 

praktickému směřování). 

 

 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autor využívá vhodnou literaturu včetně zahraniční, neplatí o o literatuře z oblasti sociologie 

vzdělání (viz bod 7) 

 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Jedná se o primární analýzu a nutno ocenit, že autor podnikl trnitou cestu přípravy výzkumu a jeho 

realizace vč. zpracování. Určitě by bylo možné polemizovat o drobnostech, ale v kvantitativní 

částiu autor prokázal, že všechny fáze výzkumu umí. Výrazně horší je kvalitativní část, v příloze 

chybí scénář rozhovoru, podivně malý je počet provedených rozhovorů (ve srovnání se závěry, keré 

jsou z nich vyvozovány)   

 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita je v kvantitativní části poměrně slušná (viz ale výhrada v bodu 1), v kvalitativní části je 
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velice slabá a ani citáty ji nezachrání. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano jednotlivá zjištění autora  jsou dostatečně jasně odděleny od převzatých tvrzení. 

 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Odkazový aparát je v pořádku. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Za poměrně nešťastnou považuji úvodní pasáž z oblasti sociologie vzdělání. Vzít Kellerovu knihu 

(přiznám, že jsem na ní napsal negrtivní recenzi) za reprezentativní přehled oboru, není správné. 

Počáteční text tedy mohl v práci absentovat nebo být přen o seriózní přehled literatury z oboru. To 

současný text není. 

 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Jak vznikla segmentace na str. 65? Její popis je navíc velmi povrchní a odpovídá (bez urážky) 

prezentaci segmentace jogurtů. Bylo by vhodné ukázat v tabulce či grafech srovnání. 

O čem vypovídají statistické testy použité v práci? Jsou data náhodným výběrem z nějaké 

populace? Jsou data nějak vážena? 

Proč bylo provedeno tak málo kvalitativních rozhovorů? 

Proč se autor zaměřil na celé ISS a ne pouze na některý obor? 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Navrhuji práci připustit k obhajobě a hodnotit ji po vyjasnění otázek z bodu 8 jako velmi dobrou. 

 

 

 

Datum: 13. 6. 2013        Podpis: 

 

 


