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Předkládaná diplomová práce analyzuje význam faktorů odborné praxe a získávání odborných 
znalostí při vysokoškolském studiu na zaměstnatelnost absolventů tohoto studia. Jedná se o téma, 

jež je v současném vysokoškolském výzkumu stále relevantní. Přesněji se práce zaměřuje na 
proměny českého vysokoškolského sektoru v poslední dekádě, zjištění vlivu odborné praxe při 
studiu na kariérní uplatnění dvou skupin. Těmi jsou absolventi oboru „Veřejná a sociální politika“ 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV VSP) a skupina absolventů jiných studijních 
programů, vždy v prezenční formě studia. V tomto ohledu práce též podrobněji zkoumá vliv 

vybraných faktorů zastoupených jednak novými komunikačními médii (sociální sítě (Facebook), 
vyhledávače, on-line encyklopedie, katalogy, databáze) vč. dovedností pro jejich použití a dále 
pak programem mobilit Erasmus vč. osvojených znalostí a kompetencí. Cíle práce a výzkumné 

otázky jsou vhodně vymezeny a odpovídající předmětu zkoumání. Metodologie práce je založena 
na analýze sekundárních dat, expertních rozhovorech a vlastním dotazníkovém šetření (online 
platforma). Získaná a analyzovaná jak sekundární tak primární data jsou interpretována 

s ohledem na konceptuální východiska, jimiž jsou teorie lidského kapitálu, teorie preferenční 
volby a teorie modernizace. Všechny zvolené koncepty jsou opět vhodně zvolené a relevantní 
zvolenému tématu. Práce je vhodně a logicky strukturována, nicméně zejména kontextová část o 
systému terciárního vzdělávání v ČR (obsahující i porovnání situace před rokem 1989, ačkoliv 
práce je zaměřena na poslední dekádu) snad až příliš rozsáhlá, přičemž některé prezentované 
atributy (zejm. modely řízení VŠ) nemají přímou souvislost s řešenou tematikou.           
 

Zřetelným kladem práce je její empirická část. Výsledná empirická zjištění – značná shoda  
responzí mezi oběma dosazovanými skupinami, zjištění ohledně (ne)intencionálního zvyšování 
odbornosti během studia, potvrzení vlivu nových médií a nepotvrzení vlivu mobilit Erasmus na 

uplatnění absolventů – mají dostatečnou přidanou hodnotu a jsou zajímavá a inspirativní nejen 
pro vedoucí pracovníky FSV UK. Dále je nutné ocenit autorovo explicitní propojení využitých 
konceptuálních východisek pro interpretaci a závěry zjištění empirické povahy. Dalším kladem 
práce je přesvědčivost argumentace s dostatečným využitím odborných zdrojů (až na drobné 
výjimky, viž. níže) a dále pak explicitní zodpovězení výzkumných otázek v závěrech práce.    
 

Určitými limitacemi práce je chybějící operacionalizace pojmu kvalita; v práci je vhodně 
konstatované dilema (nejen) současné a nedávné vysokoškolské politiky kvalita studia vs. 
kvantita absolventů, nicméně není jasné, co je touto kvalitou míněno (na rozdíl od přehledně 
prezentovaného nárůstu počtu studentů resp. absolventů). Toto je určitou limitací nejen pro 

uvažování v kontextu řešené tematiky ale hlavně pro design dotazníku a intepretaci výsledných 

zjištění (nabízelo by se využít seminální publikace Harveyho a Greenové z roku 1993
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v českém kontextu z ní čerpající práce H. Šebkové (publikované v časopise Aula)). 
Z metodologického hlediska by též bylo vhodné doupřesnit způsob stanovení velikosti vzorků u 
obou skupin respondentů. Prostor vzniklý případnou redukcí příliš obsáhlé a ne kompletně 
relevantní kontextové části práce by pak mohl být využit pro prezentaci závěrů třetího expertního 
rozhovoru s expertem/expertkou, jehož/jejíž hlavní badatelský a výzkumný záměr je přímo 

v oblasti vzdělávací resp. vysokoškolské politiky (např. Dr. Straková, Dr. Greger, Doc. Veselý, 

Dr. Koucký apod.), jež by vhodně doplnil, lokalizoval a rozvinul pertinentní tvrzení 

z provedených dvou expertních rozhovorů (dle tezí byl třetí expertní rozhovor, zdá-se, plánován 

avšak nerealizován).      
 

Z formálního hlediska je práce prosta překlepů, tabulky a grafy jsou přehledně číslovány, ocenit 

je dále třeba autorovu formulační pečlivost i rozsah odkazovaných zdrojů v textu. Záporem v této 

oblasti je však chybějící seznam literatury (dle obsahu str. 72-75), jež není součástí elektronické 

verze práce (končí na str. 71) ani její nahrané přílohy (str. 76-83). Navzdory uvedeným limitacím 

překládaná diplomová práce demonstruje řadu zajímavých a podnětných zjištění využitelných pro 
současný vysokoškolský výzkum zejména na institucionální úrovni (vč. dalšího rozvoje ISS FSV 

UK).   

 

 

 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 
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