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Obsah a struktura práce a její odborná úroveň 

Zvolené téma, i když pro zpracování v magisterské diplomové práci poněkud skromnější, zcela jistě 
spadá do odborného zaměření katedry, a proto jej považuji za vhodné. 

Cílem práce je „zjistit uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na trhu práce“ (str. 8). Cíl je stanoven poněkud 
zjednodušeně, autorka zřejmě ve smyslu co největší jasnosti cíle opomněla doplnit slovo „analyzovat“, 
které vyplývá i z názvu práce, nicméně cíl je stanoven jasně a autorka jej dle mého názoru v práci 
naplnila. 

Text práce je rozdělen do sedmi základních kapitol (plus Úvod, Závěr, Soupis bibliografických citací, 
Přílohy), které tvoří dvě pomyslné části. V první, spíše teoretické části, kterou tvoří kapitoly 1–5, se 
autorka věnuje základnímu teoretickému ukotvení práce. Nevychází přitom primárně z pojmu 
uplatnitelnost, která se často zaměňuje s poněkud zužujícím pojmem zaměstnatelnost, ale z představení 
andragogiky a personálního řízení v nezbytně provázané „trojkombinaci“: pole praxe – věda – studijní 
obor. Za stěžejní pro naplnění cíle práce považuji především kapitoly týkající se představení studijních 
oborů andragogika a personální řízení nejen na UK, ale i na jiných vysokoškolských pracovištích v České 
republice (subkapitoly 1.3 a 2.3) a kapitoly 3 a 4, v nichž autorka představuje současné chápání rolí 
andragoga a personalisty, čímž si připravuje půdu pro své empirické šetření. 

Empirické šetření uplatnitelnosti absolventů oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze je představeno v kapitole 6 a jeho výsledky pak v kapitole 7. Zde bohužel 
nacházíme určitý nedostatek práce, kdy autorka operacionalizuje pojem uplatnitelnost (str. 42) a 
stanovuje indikátory, kterými bude tuto uplatnitelnost zkoumat, v textu ale explicitně neuvádí, na 
základě čeho tyto indikátory stanovila (z části tyto indikátory vyplývají textu předchozích kapitol – 
zejména pokud se týká klíčových indikátorů, jimž jsou zastávané role andragogika a personalisty, zčásti 
jsou zdůvodněny v kapitole 7 v diskusích týkající se ověření jednotlivých stanovených hypotéz, bylo by 
ale vhodnější stanovit je již v kapitole 6.1). Výsledky jsou shrnuty přehledně, chybí sice souhrnná diskuse 
výsledků, ovšem dílčí diskuse k jednotlivým hypotézám jsou v kapitole sedmé uvedeny, což považuji za 
dostačující.  

Odborná úroveň práce je odpovídající úrovni magisterských diplomových prací. Členění práce považuji 
za logické a srozumitelné, příloha se váže k práci a je funkční vzhledem k tématu a cíli práce.  
 
Práce s literaturou 

Autorka v práci odkazuje v souladu s platnou normou na standardní množství relevantní odborné 
literatury, skladba zdrojů (monografie, časopisecké články v recenzovaných časopisech, sborníky a další 
zdroje) dle mého názoru odpovídá zaměření práce. Citáty, parafráze a formy jejich odkazování 
odpovídají zásadám etiky vědecké práce. Podoba bibliografických citací reflektuje platné bibliografické 
normy, resp. normu doporučovanou katedrou.  

 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni. Grafická podoba textu a úprava stránek a nadpisů je 
kvalitní. Grafy, tabulky apod. jsou přehledné. 

 

 



 

Jazyková úroveň 
Po jazykové stránce hodnotím práci jako zdařilou. Autorka se vyjadřuje srozumitelně, pracuje 
s odpovídajícími jazykovými prostředky (zná vhodné odborné termíny a pojmy, neužívá jazykových 
balastů a klišé), zvládá spisovný jazyk a pravidla gramatiky. Korektura textu (chybějící slova, překlepy, 
jména citovaných autorů apod.) byla provedena poměrně kvalitně. 

 
Podněty k rozpravě 

Autorka u obhajoby práce objasní: 

 Na základě čeho stanovila indikátory svého empirického šetření. 

 Proč v práci není uveden základní soubor (celkový počet absolventů studijního oboru 
andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) a zda je možno 
výsledky, k nimž dospěla, generalizovat. 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově práci hodnotím jako zdařilou. Téma je sice pro magisterskou diplomovou práci poněkud 
skromnější, což do určité míry poznamenalo i teoretická východiska práce. Kladně hodnotím to, že 
autorka pojala téma široce, tedy věnovala se nejen zaměstnatelnosti absolventů, ale že šla více do šířky 
a zajímalo ji především to, v jakých oblastech a rolích se absolventi tohoto studijního oboru uplatňují, což 
je dle mého názoru přístup k analýze uplatnitelnosti absolventů sice poněkud neobvyklý, nicméně 
vhodný a vidím v něm mnohem větší přínos než v pouhém zjišťování míry nezaměstnanosti, fluktuace 
apod. (i když těm se autorka samozřejmě ve svém šetření také věnovala). Velmi kladně hodnotím i to, že 
autorka přesně dodržela pojetí a strukturu práce, která byla schválena v zadání její diplomové práce. 
I přes určité nedostatky (viz výše) práce dle mého názoru naplňuje požadavky na magisterské diplomové 
práce. 

 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou velmi dobře.  
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