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Diplomová práce Martina Jonáka se týká dvou základních, a velmi aktuálních témat: 1. pracovního 

uplatnění absolventů vysokoškolského vzdělání v ČR v rámci jeho proměn v moderní době 

(kvantita na úkor kvality, nová média, atp.), 2. vědomého postoje a racionální strategie k získání co 

nejvyšší úrovně lidského kapitálu studentů vysokoškolského studia s cílem získat co nejlepší pozici 

na trhu práce. Téma závěrečné práce (a jeho specifikace) se během magisterského studia vyvíjelo, 

stejně jako se vyvíjelo pojetí celé diplomové práce a zdá se, že některé nejasnosti se úplně 

nepodařilo odstranit.  

 

Jak specifikaci výzkumného cíle, tak metodologické i teoretické ukotvení práce považuji za vhodně 

zvolené a spolu dobře korespondující. Autor zvolil smíšený výzkumný design, expertní šetření 

(souhlasím s oponentem práce, že expert na vzdělávací politiku by byl vhodným doplněním vzorku) 

a kvantitativní šetření za pomocí on-line dotazníku. V této souvislosti bych autorovi práce vytkla, 

že nezdůvodňuje, proč si zvolil dvě skupiny respondentů – absolventů prezenčního studia oboru 

veřejná a sociální politika a náhodně zvolený vzorek. Také není z práce jasné, proč si stanovil počet 

respondentů 300 „jako hranici, která by měla přinést vypovídající hodnotu závěrům práce“. 

(Existuje pro tento postup nějaká opora v metodologické literatuře?) 

 

Hlavní argumentace práce je obsažená v kapitole 5. a 6. Kapitola 5. se věnuje systému terciárního 

vzdělávání v ČR, jeho proměnám a souvislostem s trhem práce, tj. pracovnímu uplatnění absolventů 

vysokoškolského vzdělávání. Část 5.2. Typologie řízení systému vysokých škol se ve zpracované 

podobě zdá být nadbytečná. V textu se objevují některá ne úplně vyjasněná či podložená tvrzení, 

např. autorem uváděný efekt vytěsnění („z horizontálního hlediska dochází k jevu vytěsňování. 

Pokud vynecháme otázku věku, lze spatřovat například skladníka s doktorským titulem. 

Kardiochirurg se s rozmaru může stát stejně schopným truhlářem, avšak obráceně se truhlář z 

rozmaru nestane kardiochirurgem. Efekt vytěsňování nemusí být vždy oboustranný.“)  

 

V části 5.4. Pracovní uplatnění absolventů vysokých škol autor hned na začátku řeší financování 

vysokých škol, přičemž souvislost s pracovním uplatněním absolventů není úplně zřejmá. Na 

některých místech je logický sled argumentace autora nejasný. Např. na str. 42 autor popisuje 

nezaměstnanost absolventů soukromých vysokých škol, a hned navazuje odstavcem zaměřeným na 

přetěžování učitelů vysokých škol a náplni práci lektora.  

 

V kapitole 6. autor uvádí výsledky svého dotazníkového šetření formou koláčových grafů, kde 

srovnává obě skupiny respondentů (A + B). Na str. 45 se zdá, že autor považuje otázku na pohlaví 

respondentů za filtrační otázku, což není správně. Rovněž není úplně zřejmé, jak autor postupoval 

při zpracovávání některých otázek. Dle citace z práce na str. 58 „Respondentům bylo přiděleno 

hodnocení po 1 bodu dle uzavřených otázek číslo 6, 7, 10, 12 z dotazníkového šetření“ (jedná se o 



 

 

 

uzavřené otázky s nabídkou dvou možných odpovědí „ano“, „ne“) a pak „stejnou hodnotou 

přidělení 1 bodu také subjektivně autorem práce podle otevřené otázky číslo 20.“ 

 

Polemický je, dle mého názoru, také závěr autora ohledně zjištění míry vědomého plánování a 

racionální strategie. „Odpověď ano činí u skupiny A 42,25% a u skupiny B 40,21%. Autor pokládá 

tyto dvě hodnoty za úspěch zkoumání, i přes jejich menšinové z hlediska celku. Pro účely práce je 

podnětné zjištění, že více jak dvě pětiny respondentů udávají racionální a strategické smýšlení 

během studia o svém lepším pracovním uplatnění v budoucnu.“ (str. 55-56) Na základě čeho to 

autor pokládá za úspěch?  

 

Z jazykového hlediska neshledávám na diplomové práci větší prohřešky. Snad nedopatřením autor 

nevložil do závěrečného dokumentu seznam literatury. Z textu diplomové práce se však zdá, že 

autor pracuje s odbornými zdroji pečlivě a korektně.  

 

Celkové shrnutí práce: Navzdory výše uvedeným kritickým výhradám doporučuji diplomovou 

práci Martina Jonáka přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou velmi dobře. Autor udělal 

velký kus práce, sesbíral poměrně úctyhodný balík kvantitativních dat, která doplnil expertními 

šetřeními a svá zjištění se rovněž snažil podepřít dostupnými odbornými studiemi či statistikami.  

 

 

Praha, 10.6.2016      Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 


