
 

 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
 

Typ posudku: posudek oponenta  

Název práce: Možnosti a strategie pro kombinování studia na vysoké škole a 

zaměstnání v ČR 

Autorka: Zuzana Pocová 

Autorka posudku: Mgr. Karolína Dobiášová 

 

   

Autorka se ve své práci zabývá velmi aktuálním a v ČR zatím nepříliš probádaným tématem 

slaďování práce a studia u vysokoškolských studentů.  

 

Autorka velmi dobře vymezuje výzkumný problém a od něj pak logicky odvozuje cíle práce: 

„zjistit, jaké jsou institucionální a legislativní podmínky pro skloubení prezenčního studia na vysoké 

škole v ČR a zaměstnání z hlediska současné politiky zaměstnanosti a vzdělávací politiky; objasnit vliv, 

který má kombinování studia a práce na akademické studium a zaměstnatelnost studentů a identifikovat 

strategie pro kombinování studia a práce a problémy perspektivou pracujících studentů.“ Tyto cíle má 

provázány s výzkumnými otázkami.  

 

Metodický postup je pečlivě a transparentně popsán a opírá se o relevantní metodologickou 

literaturu, včetně zahraniční. Autorka zvolila kvalitativní přístup. V rámci empirického šetření 

realizovala 8 polostrukturovaných rozhovorů se studenty veřejných vysokých škol. Autorka uvádí, 

že se délka rozhovoru pohybovala mezi 6 až 17 minutami. Zde bych měla jisté pochybnosti, zda 

rozhovor v délce trvání 6 minut může přinést nějaká zjištění.  

Autorka ve své práci vhodně vychází z teorie zaměstnatelnosti, přičemž pracuje s relevantní 

odbornou literaturou české i zahraniční provenience.  

V kapitole věnované institucionálním a legislativním podmínkám pro zaměstnávání studentů 

autorka pracuje s aktuální legislativou a daty. Jen v podkapitole věnované podnikání bych autorce 

vytkla využití jen jednoho a to z hlediska odborného textu ne příliš vhodného zdroje ipodnikatel.cz. 

Velmi se mi líbí kapitola, která je věnována výsledkům vlastního empirického šetření. Zde autorka 

vhodným způsobem propojuje výsledky vlastního šetření se zjištěními z „desk research“, který 

šetření v terénu provázel. Autorka přináší zajímavá zjištění, která mohou být podkladem pro další 



 

 

 

výzkum v této oblasti.  

 

Formální úprava práce: Formální stránka práce je slušné úrovni. Jen v kapitole věnované 

metodologii mohla autorka sjednotit čas – v některých pasážích užívá budoucí čas a jinde minulý. 

Také autorce uniklo při závěrečné editaci pár drobných překlepů (např. str. 13 špatné skloňování – 

„zákoníku zabývající se prohlubování kvalifikace“ či chybějící o v nadpisu „Zákon daních 

z příjmů“; str. 18 chybí uvozovky nahoře).  

 

Celkové hodnocení práce: I přes drobné výhrady se jedná o kvalitní bakalářskou práci, která 

dokazuje autorčin velmi dobrý vhled do sledované problematiky a schopnost odborně argumentovat 

na základě prostudované odborné literatury i na základě vlastního empirického šetření. Z výše 

zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“. 

 

Otázka pro autorku: Zamyslete se nad tím, která opatření v rámci vzdělávací politiky mohou 

studentům pomoci při slaďování práce a studia? 

 

 

V Praze dne 8.6 2015          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


