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Bakalářská práce Richarda Kosiny se zabývá velmi aktuálním tématem, a to řešením 

dlouhodobé nezaměstnanosti pomocí přístupu tzv. case-managementu, který umožňuje řešit 

komplexní a vysoce individuální problémy klientů/uchazečů o zaměstnání. Tuto důležitou 

dimenzi case-managementu autor však zmiňuje jenom okrajově a více zdůrazňuje to, že na 

řešení případu se podílí více subjektů. Práce by mohla přinést zajímavá a důležitá zjištění, 

pokud by byla zpracována odpovědně, což není tento případ.  

 

Autor vymezuje výzkumný problém následujícím způsobem: „Ústřední výzkumný problém 

této práce spočívá v identifikaci způsobu, jakým Úřad práce v Liberci konkrétně pomáhá 

dlouhodobě nezaměstnaným klientům řešit jejich tíživou sociální situaci, a zda tuto pomoc lze 

charakterizovat dle metody case-managementu“ (str. 18). Vzhledem k tomu, že zaměstnanci 

ÚP v Liberci na pokyn svého vedení odmítli účastnit se výzkumného šetření, což je v práci  

opakovaně zmiňováno, autor zjišťuje, jak proces case-managementu na ÚP probíhá 

dotazováním tří představitelů neziskového sektoru, kteří se (snad) zabývají také prací 

s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných. To, dle mého názoru, výrazně zpochybňuje 

jeho závěry. Autorovo tvrzení: „Předem je ovšem nutné počítat s tím, že pomoc dlouhodobě 

nezaměstnaným klientům dle metody case-managementu, nemusí nutně vycházet ze samotného 

úřadu práce, ale z neziskového sektoru“ (str. 19) není nijak zdůvodněné, není opřené o žádné 

relevantní odborné zdroje. Pokud bych si tuto skutečnost odmyslela, a brala bych jako 

ověřený fakt, že ÚP case-management nerealizuje, pak nedává význam druhá výzkumná 

otázka („Jaká je pozice a význam case-managera na úřadu práce v rámci pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám v Liberci?“ str.19) a ani zjištění obsažené v části 6.1., kde autor 

identifikuje case-managera v pozici zprostředkovatele na ÚP v Liberci. Pokud R. Kosina 

zjistil, že nemůže realizovat expertní rozhovor s pracovníky ÚP, tak měl přeformulovat 

výzkumný problém, cíle a otázky své bakalářské práce.  

 

R. Kosina také nikde ve své práci nevysvětluje, proč je case-management vhodný pro řešení 

situace dlouhodobě nezaměstnaných, vychází z toho, že to prostě tak je a že všichni sdílejí 

tento postoj. Pokud je toto jeho hodnotové východisko, je nutné to v práci explicitně vyjádřit, 

jinak je práce velmi normativní. Case-management autor zřejmě pojímá jako hlavní teoretické 

východisko (část 1.1), což podle mne není správně. Jedná se o metodu sociální práce. 

Vhodnějším teoretickým východiskem je koncept dlouhodobé nezaměstnanosti (část 2.2), 
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nejsem si však jistá, zda jej autor skutečně pojímá jako teoretické východisko své práce.  A 

rovněž, zda autor ví, k čemu teorie jsou: „Zvolená teorie by měla tvořit ucelenou reflexi, a 

představovat indikátor kvality poskytované pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám 

v Liberci ..“ (str. 9), „..pomocí teorie case-managementu zjistit, zda a jakým způsobem 

probíhá dle tohoto teoretického východiska koordinace pomoci, a kooperace mezi 

subjekty…“(str. 19). 

 

Nedostatečně, či dokonce špatně formulovaný výzkumný problém, následně 

výzkumné cíle a otázky vedou k tomu, že bakalářská práce jako celek nedává smysl. 
Navíc autor zřejmě nerozumí vztahu mezi cíli práci a výzkumnými otázkami, když uvádí:  

„Cíle této práce vychází z výzkumných otázek“ (str. 20), přitom by to mělo být obráceně. 

Výzkumné otázky specifikují obecněji formulovaný cíl práce.  Dalším problémem je, že autor 

spojuje výzkumné cíle pouze s výzkumem a ne s celou bakalářskou prací: „Cílem této práce 

je udělat v rámci výzkumu důkladnou kvalitativní analýzu pořízených rozhovorů“ (str. 9).  

 

Jako hlavní metodu sběru (primárních) dat autor zvolil expertní rozhovory. Není však 

konzistentní v tom smyslu, zda se jedná o hloubkové nebo strukturované rozhovory, což mne 

vede k názoru, že je považuje za synonyma. Stejně nejasnou a nejednoznačnou je specifikace 

expertů, tj. respondentů a jejich výběr. R. Kosina v metodologické části mluví o neziskovém 

sektoru, v části analyzující rozhovory zase o poskytovatelích sociálních služeb, což opět 

nemusí být to samé. K jejich výběru píše: musím respondenty vybírat tak, aby mi dopomohly 

rozvíjet a prohlubovat zvolenou teorii (str. 21). Když pominu nesmyslnost tohoto tvrzení, tak 

autor nevysvětlit, jakým způsobem je vybíral. Respondenty vybíral „z oblastí, které jsem si 

předem nadefinoval“ (str. 21), jakých oblastí, čeho se týkaly?     

 

Bakalářská práce se, dle mého názoru, opírá o nedostatečné množství odborných zdrojů. 

O problematice dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR dnes již existuje poměrně velké množství 

literatury. Autor využívá pár teoretických prací, a to zejména v kapitole 2. Vlastní primární 

data však s těmito zdroji nepropojuje. Mnohem problematičtějším je však uvedení 

zahraničních zdrojů jako primárních zdrojů, ale z práce je jasné, že se jedná o sekundární 

zdroje, na něž odkazuje Hubíková ve své práci z roku 2018.  

 

Autor analyzuje data (bohužel jenom svá primární získaná 3 pomocí expertních rozhovorů) 

v kapitolách 5., 6. a 7. Tato část je plná normativních tvrzení, kdy autor vysloveně „nadržuje“ 

neziskovému sektoru: „Zástupci neziskových organizací se shodli na tom, že oni sami pro 

vazbu mezi pomoci klientovi a zaměstnavateli berou v potaz s daleko větší vážnosti“ (str. 27), 

než (zřejmě) ÚP, který z práce vyznívá skoro jako největší nebezpečí: „Úřad práce si klienta 

pod výhružkou vyřazení z evidence stáhne k sobě (str. 26), „Úřad práce má ohromné 

nástroje“ (str. 29). 

 

Objevují se zde i věcné nedostatky, např. „Na Úřadu práce v Liberci je taková spolupráce 

spíše legislativní, kdy úřad práce v praxi nabídne zaměstnavatelům zdarma svůj portál pro 

zveřejnění inzerátů a zaměstnavatelé na oplátku mají povinnost přednostně vybavovat lidi, 

které k nim Úřad práce v Liberci pošle na základě doporučenky“ (str. 27). ÚP přece poskytuje 

zaměstnavatelům celou řadu finančních příspěvků na zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, 

realizuje pro ně výběrová řízení, atd. Zaměstnavatel je, vedle nezaměstnaných osob, hlavním 

klientem ÚP. V „analytické“ části práce naprosto postrádám propojení s dalšími sekundárními 

zdroji dat s cílem učinit svá zjištění relevantními. Jeho závěry jsou tak nepodložené, 
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subjektivní a někdy také chybné, např. tvrzení, že ÚP doporučuje neziskové organizace 

nezaměstnaným neoficiálně. „Dá se tedy říci, že spolupráci mezi těmito subjekty brání 

především určitý alibismus ze strany úřadu práce a určitá legislativní laxnost ze strany Vlády 

České republiky“ (str. 31). To je v rozporu s řadou směrnic a doporučení, které Generální 

ředitelství vydalo směrem k pobočkám ÚP.  

 

Celkové hodnocení: R. Kosina, podle mého názoru, neprokázal dostatečnou odbornou 

(metodologickou i teoretickou) znalost a nenaplnil tak požadavky na závěrečnou práci 

bakalářského studia politologie a veřejná politika. Zároveň podotýkám, že autor práci 

předložil bez konzultace se mnou, v ucelené podobě jsem ji viděla teprve po jejím odevzdání. 

Z výše uvedených důvodů bakalářskou práci Richarda Kosiny nedoporučuji přijmout 

k obhajobě.  
 

 

3.8.2019       Miriam Kotrusová 

 

 

 


