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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vzdělávání a vzdělávací soustava Libereckého kraje a její vazba na trh práce 
Jméno autora: Claudia Davidová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Petr Fanta 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce považuji za mimořádně náročné a současně velmi aktuální a potřebné. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Stanovený cíl lze považovat za v zásadě splněný. Drobné výhrady jsou k hloubce a zdůvodnění jednotlivých závěrů a 
zjištění. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Studentka zvolila zejména postup deskripce aktuálního stavu založený na rešerši statistických a dalších údajů a následné 
syntéze jednotlivých zjištění. Tento postup lze považovat za správný, nicméně primární výzkum (např. dotazník, nebo 
rozhovory) ve firmách a školách by mohl přinést kvalitativně ještě lepší výsledky. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce velmi dobře zpracována. Studentky dobře pracuje se zvolenými metodami a kvalitně 
interpretuje zjoštění. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální, jazykové a stylistické stránce nemám k práci žádných připomínek. Rozsahem práce splňuje požadavky na DP.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Studentka velmi dobře pracuje se zdroji, které vhodně kombinuje a správně cituje.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Studentka předvedla, že je schopna zpracovat velmi kvalitní práci založenou zejména na analýze a shrnutí zjištění 
z jiných zdrojů. Oceňuji i dobře navržená doporučení pro zlepšení zjištěného stavu.  Škoda, že práce není doplněna 
o šetření u přímo zainteresovaných stran, tj. škol a firem, což by mohlo výrazně přispět kvalitě zjištění. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Na jednom místě DP píšete, že v Libereckém kraji převažuje počet nezaměstnaných absolventů oboru 
kuchař a číšník evidovaných na úřadu práce, v kapitole 3.6 (str. 60) zase uvádíte, že převažuje nabídka 
neobsazených pracovních pozic kuchař a číšník. Čím si tento paradox vysvětlujete? 

2. V jednom z doporučení uvádíte např. umožnit firmám prezentaci technických oborů na školách. Pokud 
k takovým prezentacím nedochází, kde spatřujete příčinu? 

3. Na základě čeho jste formulovala jednotlivá doporučení? 
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