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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Hodnocení účinnosti projektů financovaných z ESF zaměřených na osoby znevýhodněné 

na trhu práce 

Autor práce: Bc. Barbora Vostradovská 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Předložená práce si klade z pohledu současných evaluací velmi ambiciózní cíl. Kromě hodnocení 

účinnosti projektů, což se objevuje již v názvu, práce usiluje i o prozkoumání dopadů projektů.  

Výzkumné otázky dobře vystihují zaměření evaluace a svým charakterem odpovídají evaluačním 

otázkám v evaluačních projektech. Práce je dobře zacílena v rovině vymezení cílové skupiny a 

geografické úrovně tak, aby byl zásah přiměřený možnostem diplomové práce. 

V diplomové práci nejsou formulovány hypotézy. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka prostudovala velké množství literatury, a to zejména v oblastech politiky zaměstnanosti 

(národní linky i linky EU), trhu práce v ČR, ESF v ČR, zajímavý je zahrnutí teoretických přístupů ke 

studiu lidských zdrojů a trhu práce. Jistým deficitem je absence moderní evaluační literatury, neboť 

předložená diplomová práce je v mnoha ohledech v podstatě evaluací.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autorka využívá v podstatě tří základních metod práce – desk research, polostrukturované 

rozhovory a dotazníkové šetření. S ohledem na charakter intervencí a podpořených projektů lze tyto 

metody považovat za správně zvolené. Pozitivní je i snaha zohlednit princip triangulace metod / dat.  

V rámci diplomové práce bylo realizováno celkem 15 polostrukturovaných rozhovorů a dotazníkové 

šetření u přibližně 100 respondentů, což lze považovat za velmi dobrý vzorek pro diplomovou práci. 

Vzhledem k tomu, že zástupci NNO sloužili jako respondenti a současně i spolupracovali při 

oslovování účastníků vybraných projektů pro dotazníkové šetření, je třeba vyzdvihnout i 

komunikativní schopnosti autorky, protože přesvědčit respondenty ke spolupráci není vždy 

jednoduché. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analýza působí propracovaným a konzistentním dojmem. Informace z dotazníkového šetření i 

polostrukturovaných rozhovorů jsou provázány a poskytují podrobný obrázek k jednotlivým 

otázkám. Je třeba vyzdvihnout, že autorka velmi elegantně pracovala se získanými informacemi – 
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podařilo se jí zachovat anonymitu dat s ohledem na zásady etického výzkumu a současně uvádět i 

přímé citace respondentů. Svá zjištění provazuje s teoretickými poznatky. 

Práci by slušela podrobnější analýza konkrétních výzev, zaměřuje se na vyšší hierarchickou úroveň 

dokumentům rámujících studované intervence, na výzvy nicméně reagují pouze respondenti, jsou 

zde uvedeny vesměs jen velmi obecné informace, přitom načasování výzev, jejich alokace, tematické 

zaměření, specifikace příjemců, cílových skupin, konkrétní podporované aktivity, to vše může přinést 

zajímavé informace i pro charakter analyzovaných projektů. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce shrnují hlavní zjištění a dávají je do kontextu teoretického přístupu ke zvolené 

problematice. Jsou zde rovněž uvedeny explicitní odpovědi na výzkumné otázky. S ohledem na 

zaměření diplomové práce by bylo možná vhodným doplňkem strukturované shrnutí hlavních 

doporučení pro řídicí orgán. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Předložená práce je po formální stránce pečlivě zpracovaná, drobné formální nedostatky jsou 

výjimečně se objevujícím jevem, např. str. 18, 1. odst.: „Opatření, které …“, případně zkomolené 

příjmení Dr. Marie Feřtrové (nikoli Feřtové, jak je uvedeno na více místech v práci), ačkoli je pravda, 

že toto příjmení není z nejjednodušších.  

Na určitý formální nedostatek je třeba upozornit v souvislosti s citacemi. Objevuje se to mj. 

v kapitole 5.2, kdy autorka popisuje metodiku šetření a svůj vlastní přístup se snaží podložit 

případnými doporučeními z literatury. Ne ve všech případech jsou nicméně tato doporučení vhodně 

citována, resp. citace vyvolává dojem, že se jedná o zobecněné tvrzení daného autora, přestože ve 

skutečnosti jde o popis autorčina postupu. Příkladem takového vyjádření je věta: „Rozhovory byly 

nahrávány a jejich transkripce byla provedena záhy, a to pro účely podrobného vyhodnocení (Hendl 

2008).“  

Využitá grafika působí přehledným dojmem, nicméně u některých grafů lze doporučit výraznější 

rozlišení barevných odstínů využívaných pro znázornění jednotlivých jevů či časových pásem 

s ohledem na různě kvalitní tiskárny. Odstíny modré za roky 2010 a 2014 v grafu č. 4 (str. 41) jsou od 

sebe takřka nerozeznatelné.  

Pro větší přehlednost a zdůraznění klíčových myšlenek lze doporučit text více strukturovat – např. 

využívat odrážek. V seznamu zkratek chybí také vysvětlení anonymizovaného označení respondentů 

(R, M, P, D). 

 

3. Souhrn 
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Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce cílí na posouzení účinnosti, ačkoli není definováno, co je za účinnost považováno. Současná 

evaluační literatura definuje účinnost jako součást tzv. principu 3 E (Effectiveness – Efficiency – 

Economy), případně v českém kontextu 3, resp. 5 U (účelnost – účinnost – úspornost – užitečnost – 

udržitelnost), účinnost má tedy relativně jasně definovaný význam. V programovém období 2014-

2020 je dokonce použití těchto principů pro ŘO závazné, a to v souladu se zavedenými definicemi 

těchto termínů. Tato práce nemusí zmíněné pravidlo nezbytně dodržovat – nejedná se o oficiální 

evaluaci pro řídicí orgán, zaměřuje se na jiné programové období, navíc současná evaluační praxe 

má mnoho slabin, přesto se domnívám, že by vzhledem k analyzovaným projektům (projekty ESF) 

bylo vhodné kontext evaluací zohlednit a účinnosti definovat pro potřeby této práce. 

Předložená diplomová práce představuje poměrně prakticky zaměřenou studii, která může být 

v některých ohledech považovaná za skutečnou evaluaci. Nad rámec většiny evaluací poskytuje i 

teoretický vstup do problematiky politiky zaměstnanost či oblasti lidských zdrojů a hlavní teoretické 

myšlenky jsou dále provázány s empirickými zjištěními. Empirická část je velmi pečlivě zpracována, 

zjištění jsou zajímavá, a to nejen z pohledu studentské práce, při jasnější formulaci doporučení 

mohou posloužit i administrátorům daných intervencí. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jak byste definovala termín účinnost ve Vaší práci? Pokud byste zohlednila definici tzv. 5 U 

uvedenou například v Metodickém pokynu NOK pro evaluace v programovém období 2014-2020, 

nahlížela byste na formulaci cílů své práce v tomto kontextu jinak? 

2. V současné době se rozbíhá programové období 2014-2020. Co byste na základě zjištění své práce 

doporučila administrátorům relevantních operačních programů pro nastavení a implementaci 

intervencí zaměřených na tuto cílovou supinu? 

 

Datum: 29. srpna 2016 

Autor posudku: RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. 
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