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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? 
Cíl práce je důkladně představen na str. 13 – 14; vlastní evaluační otázky jsou formulovány a dále 
konkretizovány na str. 32. Analytická část práce (kapitola čtvrtá) představuje výsledky vlastních 
výzkumů provedených v rámci evaluace a v jednotlivých subkapitolách se vrací k jednotlivým 
evaluačním otázkám. V této části autor systematicky prezentuje empirické poznatky, na jejichž 
základě formuluje hlavní závěry. 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Pro zpracování práce je použito adekvátní množství pramenů. Autor uvádí celkem 48 knižních a 
časopiseckých pramenů; s ohledem k charakteru tématu práce se autor opírá zejména o zahraniční 
literaturu (pramenů v angličtině je celkem 30). 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
V rámci zpracování tématu předložené práce autor využívá relevantní postupy, které se používají 
v evaluační metodologii. Výsledky jsou prezentovány korektním způsobem a respektují oborové 
normy a doporučení. Autor používá jak výsledky vlastního kvantitativního šetření, tak také 
hloubkových interview, která samostatně realizoval. Empirické založení práce podtrhuje extenzivní 
práce se sekundárními daty (Reflex 2010). 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Autor postupuje ve své práci systematicky; argumentace je logická. Způsob a hloubka argumentací 
vždy vychází ze získaných datových podkladů. Autor neuvádí nepodložená tvrzení a své závěry 
důsledně opírá o získaná data; jednotlivé závěry prezentuje čtenářsky atraktivním a metodologicky 
korektním způsobem. 
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Autor zřetelně odděluje a odlišuje svá vlastní hodnocení od zjištění vyplývajících z dat či 
z hloubkových interview, popř. od tvrzení převzatých z pramenů. Teoretická část je souhrnem 
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relevantních konceptů a vysvětlením základních konceptů charakterizujících přístupy k evaluaci 
zaměstnatelnosti absolventů. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
Autor aplikuje citační pravidla korektně a dokládá tak svou kompetenci samostatně připravit 
odborný text. Samotný text je čtivý, srozumitelný; v přílohách jsou uvedeny doprovodné materiály 
(tabulky a vzor dotazníku). 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Diplomová práce je vzorovou ukázkou aplikace evaluační metodologie; pozitivním rysem je, že si 
autor v rámci přípravy diplomové práce osvojil některé postupy a metodiky používané v evaluacích 
(teorie programu, logic model, nakonec i robustní design umožňující triangulace hlavních závěrů). 
 
Bez povšimnutí nelze ponechat ani samotnou volbu tématu; je potěšitelné, že se autor rozhodl touto 
formou podpořit ISS a přispěl tak k získání unikátních podkladů pro další koncepční práci. 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Co přesně by ISS měl v příštích dvou letech učinit, aby zlepšit zaměstnatelnost svých absolventů? 
 
Evaluace jsou vždy aplikovaným šetřením, které slouží k podpoře rozhodování. Jak navrhujete 
uvést zjištění z provedené evaluace do života? 
 
 
Celkové hodnocení práce: výborně 
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Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 


