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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována?  

 

Práce má zcela jasně stanovený cíl, který je převeden do výzkumných otázek a následně do 

výzkumných hypotéz. Výzkumné otázky reflektují rozsáhlý terénní výzkum, na němž se autor 

podílel. Závěry jsou podloženy sofistikovanou analýzou dat. Práce má přehlednou a logicky 

provázanou strukturu.   

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

Autor se opírá o rozsáhlou literaturu a to jak z oblasti postavení ohrožených skupin na trhu práce či 

celoživotního vzdělání, tak z oblasti statistického zpracování dat. Kromě téměř úplného přehledu 

nejpodstatnějších a nejaktuálnějších publikací z obou oblastí české provenience, seznam literatury 

zahrnuje značný počet cizojazyčných titulů.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Diplomant pracuje ve výzkumném týmu Fondu dalšího vzdělávání MPSV, kde se podílel na 

přípravě a realizace výzkumu Kooperace, který byl věnován právě problematice, která je 

předmětem předložené práce. Díky tomu měl k dispozici unikátní datový soubor, který podrobně 

mapoval zkoumaný problém. Analýza dat, kterou autor při ověřování hypotéz provedl, je zcela 

autorská a mimo výzkumnou zprávu z toho šetření. Jde o náročnou aplikaci regresních modelů 

včetně loglineární regrese, jejichž cílem je ověřit podmíněnost zjišťovaných bariér v dalším 

vzdělávání. Analytické modely jsou užívány velice striktně, autor pečlivě prověřuje všechna 

statistická kritéria, která vymezují možnost jejich aplikace na konkrétní analytickou úlohu. 

 

Autor se ale nepohybuje jen v uzavřené bublině dat z uvedeného šetření, odkazuje a diskutuje data a 

výsledky z řady dalších šetření věnovaných dané problematice. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů je podložena náročným zpracováním dat 
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Vše je bezchybné. 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Práce má statisticko - analytický charakter. Tím, že se na rozkrytí sedmi bariér používá analogický 

postup (vícenásobná lineární regrese), a tento postup je v každém kroku testován, působí tato 

dvacetistránková část práce trochu stereotypně a je podle mne pro čtenáře nestatistika mírně 

nesrozumitelná. Práci by prospělo více zamyšlení nad sociálním obsahem zkoumaných bariér, nad 

smyslem dalšího vzdělávání, nad obecnou situací obou ohrožených skupin apod.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jak se projeví očekávané technologické změny v oblasti nejen průmyslu ale i služeb na ohrožených 

skupinách a potřebách dalšího vzdělávání? Zvažte v této souvislosti i dopad masifikace 

vysokoškolského vzdělání v mladší věkové skupině. 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Práce je postavena na rozsáhlých znalostech problematiky ohrožených skupin na trhu práce. Ve 

výzkumné části měl autor k dispozici adekvátní datový soubor, na jehož vytvoření se podílel. Při 

zpracování využil náročné matematicko statistické metody. Práce tvoří kompaktní celek, kde jsou 

v souladu promyšlená východiska, výzkumné otázky, metodika výzkumu a analýza dat. Doporučuji 

ji k obhajobě s hodnocením výborně.  
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