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Bakalářská práce Zuzany Pocové se zabývá tématem skloubení studia na vysoké školy a 

zaměstnání. Tento problém u nás není často předmětem odborného výzkumu, možná i proto, že se 

nevyskytuje v tak velkém měřítku jako v jiných evropských zemích, jak sama autorka uvádí. 

Nepochybně se jedná o téma nové a neprobádané. 

 

Hlavním cílem této práce je „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.“ (str. 4). Dalším cílem je objasnit vliv, který má kombinování studia a práce na 

akademické studium a zaměstnatelnost studentů a identifikovat strategie pro kombinování studia a práce 

a problémy, které s nimi souvisejí perspektivou pracujících studentů. (Ibid.) Výzkumné cíle jsou 

následně převedené do pěti výzkumných otázek. Tady bych chtěla upozornit, že dvě výzkumné otázky 

se částečně překrývají: „jaký vliv má obecně studentská práce na zaměstnatelnost a akademické 

studium“ a „jaký vliv má studentská práce na zaměstnatelnost absolventů“. Navržené cíle jsou v práci 

naplněné adekvátním způsobem.   

  

Teoretickým východiskem práce je teorie zaměstnatelnosti a její tři aspekty: lidský a sociální 

kapitál, kariérová identita, osobní adaptabilita a identita. Uvedený teoretický přístup odpovídá 

zaměření práce a autorka s ním pracuje a používá je pro hledání odpovědí na své výzkumné otázky.  

 

Metodologická kapitola je zpracována kvalitním způsobem. Autorka využívá jak analýzu 

sekundárních dat týkajících se daného předmětu výzkumu, tak analýzu primárních dat, které 

vhodným způsobem propojuje. Z. Pocová realizovala 8 polostrukturovaných rozhovorů se studenty 

různých VŠ, kteří vedle svého studia také pracují.   

 

Analýza výzkumného předmětu je obsažená ve 2 kapitolách: Institucionální a legislativní podmínky 

pro zaměstnávání studentů (kap. 6) a Kombinování studia a zaměstnání v praxi (kap. 7). Následuje 

Závěr, kde autorka shrnuje získaná zjištění.  

 

Z formálního hlediska je práce na vysoké úrovni. Snad jedinou výjimkou je tvrzení na str. 24 nahoře 

„Lze najít velký nepoměr mezi úrovní kompetencí požadovaných v zaměstnání a úrovní získanou 

studiem na VŠ. Studenti u následující kompetencí vnímají.“  

 

Celkové hodnocení: Bakalářská práce Zuzany Pocové naplňuje požadavky kladené na bakalářské 

práce na vysoké úrovni a hodnotím ji výborně. 

 

V rámci obhajoby bakalářské práce může Zuzana Pocová odpovědět na otázku: Jsou studenti, kteří 

vedle svého studia pracují, odlišnou skupinou vysokoškolských studentů? Pokud ano, v čem 

spočívá případná odlišnost?   
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