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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Tomáš Kolomazník 

Název práce: Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu 

práce 

 

Vedoucí práce: Milan Tuček 

Oponent/tka: Dino Numerato  

Navržené hodnocení: velmi dobře 

 

 

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? 

 

Cíl práce je jasně formulován a závěry mu odpovídají. Práce je vhodně strukturována.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Práce bohužel neodkazuje na mezinárodní akademickou debatu o celoživotním vzdělávání. Pro 

mezinárodní debatu je zásadní kniha Peterem Jarvisem „Globalization, Lifelong Learning and the 

Learning Society: Sociological Perspectives,“ jež vyšla v roce 2007 a v práci zůstává bez 

povšimnutí. Práce je zásadně ateoretická; nejvyšší úroveň teoretické abstrakce v ní představuje 

klasifikace bariér dalšího vzdělávání nezaměstnaných, což je na výborné hodnocení diplomové 

práce v oboru sociologie málo.  

 

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

analýzy?  

 

Parametry kvótního výběru vzbuzují jisté pochybnosti, respektive není úplně zjevné, na základě 

jakých informací byl kvótní předpis pro jednotlivé podskupiny definován. Je s podivem, že podíl 

respondentů v jednotlivých regiónech je stejný, vyjdeme-li z předpokladu, že jak podíl 

nezaměstnaných, tak podíl respondentů ve dvou věkových skupinách (tedy 15-25 a 50-64 let) se 

musí nutně lišit, zvláště pokud diplomant deklaruje, že je tento výběr opřen o kombinaci dat z censu 

a údajů České správy sociálního zabezpečení. Není ani jasné, zda je kvótní předpis v jednotlivých 

subpopulacích (dle pohlaví, věku, vzdělání) definován na základě kombinace dat z censu a údajů 

České správy sociálního zabezpečení, nebo zda se opírá jen o jeden z těchto dvou zdrojů.  

 

Diplomant zmiňuje, že uskutečnil focus groups a pracovní skupiny s experty. Data ve formě citací 

nejsou nicméně ve výzkumu uvedena, informace získané z pracovních skupin jsou uvedeny ve 

formě jakýchsi shrnutí toho, co představitelé skupin deklarovaly. Tato shrnutí najdeme v částech, 

jež se vztahují k analýze dat a kde by bylo vhodnější zasadit výsledky výzkumu do kontextu 

mezinárodní literatury.  
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Jakkoli může být práce cenná zejména pro tvorbu politik zaměstnanosti, její hodnotu devalvuje 

nadměrná popisnost a absence silnějších (sociologických) vysvětlení výsledků analýzy dat. 

 

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

 

Zásadní problém v argumentaci spatřuji v operacionalizaci bariér ve vzdělávání (str. 25). Je 

diskutabilní, zda výroky, které reprezentují sebevědomí a nízkou relevanci nabídky, skutečně měří, 

co by měly měřit. Výrok „další vzdělávání není pro lidi mého věku“ nemusí být nutně spjat s 

nedostatkem sebevědomí, jak diplomant předpokládá, ale jednoduše se střízlivým ohodnocením 

přiměřenosti (témat) vzdělávání k  pracovním příležitostem, které se jím v daném věku mohou 

nabízet. Podobně, věta „necítím se dobře ve školním prostředí,“ nemusí mít se sebevědomím nutně co 

do činění.  

 

Problémem je i operacionalizace nízké relevance nabídky. Relevance je sám o sobě problematický 

termín/koncept, zvláště pokud neuvažujeme o tom, relevanci ve vztahu k čemu/komu bychom ji měli 

posoudit. Z tohoto pohledu není úplně zjevné, proč by měl být výrok „musel bych za vzděláváním 

dojíždět, což je komplikované“, jež je dle mého soudu indikátorem jakési finanční, respektive logistické 

bariéry, indikátorem relevance. Tu by měl měřit mimo jiné i další neslučitelný výrok „v mém regionu se 

nenabízí kurzy toho, co by mě zajímalo.“  

 

V textu se na str. 26 a 34 dovídáme, že vnitřní konzistence škál měřících problematicky 

operacionalizovanou relevanci je nízká. Jak autor uvádí: „Cronbachova alfa v tomto případě nabyla 

hodnoty 0,55, což značí poměrně slabou korelaci mezi jednotlivými výroky.“ Daná slabina a vágní 

definice mohla pochopitelně vyústit i v závěr prezentovaný na str. 36, že „Na základě výsledků 

analýzy nemohla být potvrzena hypotéza (č. 4), že nedostatečná relevance nabídky dalšího 

vzdělávání je větší bariérou v dalším vzdělávání pro nezaměstnané nad 50 let, než pro 

nezaměstnané do 25 let.“ Mimo jiné, ale to je formální drobnost na okraj: informace o vnitřní 

konzistenci (Cronbachovo alfa) v přehledu bariér na straně 25jsou uvedeny jen v případě bariéry 4. 

V případě ostatních bariér tomu tak není.  

 

V operacionalizaci bariér, které byly nekriticky přejaty z předchozího výzkumu, dle mého soudu 

chybí počet další potenciálních bariér, například negativní předchozí zkušenost s dalším 

vzděláváním či pochybnosti spjaté s nízkou kvalitou, kterou mohou vzdělávací kurzy mít. Jakkoli 

respondent není žádný „homo sociologicus“, bariérou může být i problém ideologický, spjatý se 

skutečností, že za organizací či financováním kurzů stojí z pohledu respondentů nekredibilní 

organizace/instituce, jako např. lokální politická reprezentace či EU.  

 

Pokud vše shrnu, operacionalizace bariér vzdělávání, o něž by se měla celá práce opírat a na nichž 

by měla pevně stát, je problematická.   

 

Není jasné, proč by „vnější motivační faktory, např. pracovně orientovaná účast na workshopech“ 

měly představovat externí bariéry ve vzdělávání. (str. 7) 

 

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?      

 

Jazyková úroveň diplomové práce je dobrá, práce je napsána čtivě a obsahuje minimum 

pravopisných chyb. V textu jsem zaznamenal jen několik drobných formálních nedostatků. V textu 

jsou dvě (téměř) prázdné stránky (10 a 17). V seznamu literatury nejsou uvedena čísla stránek u 



 

3/3 

článku Falasca (2011). Na str. 19 je v seznamu hypotéz u hypotézy č.7 nadbytečné „ANO“. Na str. 

40 je nedokončená věta, „Podle odborníků z pracovní skupiny“ To je patrně otisk rutinního psaní, jež je 

založeno na kopírování a vkládání stejných uvozujících formulací při interpretaci výsledků, jež se 

vztahují k různým bariérám.  
 

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

 

Práci devalvuje absence teoretické sociologické literatury (nejen k lifelong learning, ale i 

k nezaměstnanosti obecně), kvůli níž má v mnoha aspektech diplomová práce povahu rutinně 

napsané zprávy z výzkumu, která je založena na sofistikované analýze dat, spíše než povahu 

důsledné akademické práce.  

 

Práci by možná neuškodila diskuse potenciálních omezení práce, která mohou být spojena se 

zvoleným výzkumným designem: skupina nezaměstnaných musí být poměrně heterogenní (např. 

s ohledem na krátkodobou/dlouhodobou, či dobrovolnou nezaměstnanost) a přístup různých skupin 

k bariérám se může lišit. Velikost sídla/místa bydliště, nebo například ekonomická vyspělost 

regionů by mohla dále vysvětlit pozorované odlišnosti.   

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Diplomant by měl určitě reagovat na výše vyslovené výtky. Mohl by se při obhajobě soustředit i 

následující aspekty.  

 

Diplomant by měl lépe vysvětlit, proč se při analýze bariér „rozhodl vycházet z kategorií 

definovaných DPS-G škálou, které (...) upravil na základě poznatků ze studie Rabušicové a kol. 

(2008) o prostředí v České republice“. (str. 9) 

 

Na straně 43 autor uvádí v jednom ze svých deklarovaných, nicméně dále nevysvětlovaných závěrů: 

„Potvrzen byl také názor odborníků, že ženy mají zpravidla pozitivnější vztah ke vzdělávání.“ 

Tomáš Kolomazník by mohl v průběhu obhajoby vysvětlit, zda tento fakt může být podpořen 

nějakým vysvětlením.  

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Diplomová práce čtivě a srozumitelně napsaná, dobře strukturovaná a založena na sofistikované 

analýze dat. Předkládá evidenci, jež může být potenciálně prakticky užitečná. Na druhé straně ale 

práci trpí nedostatky v operacionalizaci, v a-teoretičnosti a v popisnosti empirické části, jež 

nenabízí vysvětlení dosažených závěrů. Z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě s návrhem na 

hodnocení „velmi dobře“. 

 

 

 

Datum: 14.6.2017       Podpis: 

 

 


