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1. Obsah a struktura práce 

  Předkládaná práce se zabývá fenoménem uplatnitelnosti absolventů studijního 

oboru andragogika a personální řízení. Oproti standardnímu očekávání práce nemá 

teoretická východiska. Obsahuje sice popis studijního oboru, trendu profesionalizace a 

jednotlivých pozic či funkcí v praxi, ale fenoménu uplatnitelnosti absolventů se teoreticky 

nevěnuje. To znamená, že první čtyři kapitoly práce plní spíše jen ornamentální funkci. 

 Autorka zřejmě termín, který označuje hlavní předmět („uplatnitelnost absolventů“) 

její diplomové práce, považuje za primitivní pojem, který je všem zřejmý, srozumitelný a není 

jej potřeba nijak definovat nebo vysvětlovat. 

Pátá kapitola se věnuje kontextuálním proměnám oboru a zároveň konstatuje, že v r. 

2014 nebyl dle statistiky mezi nezaměstnanými ani jediný absolvent zkoumaného oboru. Tím 

autorka v zásadě naplňuje hlavní cíl práce formulovaný v úvodu: „hlavním cílem práce je 

zjistit uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy na trhu práce.“ Nicméně autorka se rozhodla prověřit daný závěr i 

pomocí vlastního empirického výzkumu, jehož cíle, metodologický postup a výsledky popsala 

v kapitolách č. 6. a 7.  

Výsledky svého výzkumu nijak nediskutuje, jen je v závěru shrnuje. Chybí interpretace 

získaných dat na pozadí přijatého konceptuálního rámce. 

  

2. Odborná úroveň 

 Absence teoretických východisek kvalitu práce hluboce poznamenala. Ačkoliv 

podstatnou část práce tvoří popis metodologie a výsledků kvantitativního výzkumu, autorka 

předmět svého zkoumání nijak teoreticky nerozebrala, nestrukturovala a následně an i 

neoperacionalizovala do podoby jednotlivých indikátorů.  

 Cíle, hypotézy i výzkumné otázky jsou formulovány intuitivně. Např. při 

odůvodňování formulovaných hypotéz se autorka odvolává na to, že vyplynuly samy přímo 

„ze skutečnosti“ (str. 45) a ne na základě teoretického zpracování výzkumného problému. 

 Nelze se ani divit, že pak hlavní hypotéza vyznívá zcela banálně: „Většina absolventů 

studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Karlovy univerzity se po 

absolvování i v průběhu svého profesního života uplatňuje na trhu práce.“ Hypotéza není 

časově ani oborově limitována a byl by skutečně zázrak, kdyby se většina absolventů na trhu 

práce nějak neuplatnila.  
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Koncepční nepřipravenost byla také příčinou značné roztříštěnosti dílčích cílů a 

hypotéz bez jasného vztahu k hlavnímu cíli a hlavní hypotéze. Zkrátka seznam těchto cílů a 

hypotéz tvoří jakousi všehochuť toho, co autorka právě považovala za důležité. Z textu práce 

ale vůbec není jasné, proč si to myslí. 

 Jednotlivé hypotézy se autorka snažila testovat pomocí vlastního kvantitativního 

empirického výzkumu absolventů daného oboru. Jako metodu výběru respondentů si zvolila 

metodu sněhové koule, s jejíž pomocí získala platné odpovědi od devadesáti dvou 

respondentů. Popis průběhu kontaktování respondentů a nasycování vzorku však neuvádí. 

 Nediskutuje ani vztah vzorku k základnímu souboru respondentů. Informace o 

základním vzorku, resp. počtu a struktuře skončených absolventů daného oboru chybí. To 

znamená, že autorka nemůže ani hrubě odhadnout míru zkreslení, které generuje výběr 

výzkumného vzorku. A to také znamená, že získaná data nemohou stanovené hypotézy 

jednoznačně potvrdit, ani vyvrátit. Vypovídací sílu dat měla autorka komentovat a 

jednoznačnost svých závěrů mírnit. 

 Nejmarkantněji se absence teoretických východisek projevila při interpretaci 

získaných dat. Autorka se je vlastně interpretovat ani nepokusila a většinou zůstává jen při 

empirické evidenci. Popisuje počty nebo podíly odpovědí na jednotlivé otázky a k testování 

jejich vzájemného vztahu přistupuje jen ojediněle bez možnosti zasadit je do širšího 

kontextu. 

 

3. Práce s literaturou 

 Zpracování literatury lze pro diplomovou práci hodnotit jako zcela nedostačující. 

 

4. Grafické zpracování 

 Grafická podoba textu a úprava stránek odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazykový styl práce hodnotím jako dobrý. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Autorka by měla vysvětlit, proč se nepokusila uchopit fenomén uplatnitelnosti 
absolventů i z teoretického hlediska, proč neudělala alespoň dimenziální analýzu nebo 
typologii? 
 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Práce trpí zásadním nedostatkem koncepčního přístupu, nepropojuje teorii s empirií 

a nepřináší hodnověrná empirická zjištění. Proto ji nedoporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 11. 6. 2015    Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 


