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Téma práce je velmi zajímavé a musím ocenit, že se v rámci problematiky 

nezaměstnanosti autor zaměřil na velmi specifické a relativně neprobádané téma. V případě, 

že by práce byla metodologicky pojata sofistifikovaněji a autor by zodpověděl na stanovené 

výzkumné otázky, mohla mít i přínos, i když v lokálním kontextu. Bohužel mám však k práci 

celou řadu poznámek, které snižují její přidanou hodnotu a díky kterým hodnotím práci jako 

nedostatečnou, avšak s velkým potenciálem. Pro přehled uvádím jednotlivé nedostatky 

v následujících bodech: 

• Dle názvu práce má čtenář pocit, že se jedná o celorepublikový rozsah řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti, následně se však dočte, že výzkum se zaměřil pouze 

na město Liberec. Osobně rozumím zúžení na lokální úroveň. Zdůvodnění tohoto 

výběru však není opodstatněné – proč si autor vybral právě Liberec? Odpověď, že 

zde bydlí a má snadný přístup k cílovým zdrojům dat, je velmi vágní. Autor měl 

operovat s jiným odůvodněním, zejm. pokud si za výzkumný design vybral 

případovou studii. Ta totiž vždy podléhá volbě případu, který je specifický. 

Odůvodněním tak mohlo být detailnější vymezení problému dlouhodobé 

nezaměstnanosti ve srovnání s některými ukazateli České republiky. 

• Po metodologické stránce má práce celou řadu nedostatků: 

o Jednak lze velmi snadno zpochybnit již výše zmíněný design případové 

studie. Ta má být vždy postavena na hlubokých a detailních informací, což 

ze tří rozhovorů autor nemohl zjistit. 

o Autor uvádí, že použil hloubkové rozhovory, následně strukturované 

rozhovory. Nejsem si tedy jistá, jakou techniku nakonec použil, každá má 

svá specifika. 

o Výběr respondentů nepovažuji za vhodný. Když opomenu, že autor nezískal 

rozhovory s pracovníky úřadu práce (což je bohužel při současném vedení 

Generálního ředitelství UP ČR velmi častý jev), autor pracoval pouze se 

třemi respondenty z řad neziskového sektoru, a to ještě s vedoucími těchto 

organizací. A to ačkoliv autor v práci operuje i s jinými možnými aktéry, 

podílejícími se na case-managementu. Velmi důležití jsou sociální 
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pracovníci města Liberec, zaměstnavatelé, možná i zástupci MPSV či GŘ a 

pokud autor zkoumá efektivitu, tak i samotní uchazeči. 

o Díky tomu, že autor nezískal respondenty z ÚP, nemohl ani zodpovědět 

výzkumnou otázku č. 2 a 3. Z tohoto důvodu doporučuji výzkumné otázky 

přepracovat a celou práci přerámovat (pokud se tedy autorovi nakonec 

opravdu nepovede nějaké zaměstnance UP oslovit). 

o Kapitola 3.2 a 3.3, kde autor uvádí cíle a výzkumné otázky, je téměř totožná, 

dochází k pouhému opakování již sděleného. Kapitola 4 (Metodologie sběru 

a analýzy dat) je z mého pohledu příliš strukturovaná na další podkapitoly, 

díky čemuž opět dochází k opakování již sděleného, případně nesourodosti 

dat. Celkově je pak tato část velmi roztříštěná. 

• Co se týká pojmosloví, autor uvádí tři různá pojmenování pracovníků úřadů práce a 

osobně by mě zajímalo, zda vnímá rozdíly mezi těmito pojmy: zprostředkovatel – 

case manager – úředník.  

• Case management bych doporučovala rozšířit i na vnější a vnitřní. Některá ÚP zcela 

jistě realizují vnitřní case management, protože i odbornost jednotlivých pracovníků 

je velmi různá. V tomto ohledu by pak bylo vhodné vymezit roli case managera 

právě jako zprostředkovatele. Co se ještě týká teorií, nevidím příliš smysl v uvádění 

pojmů o zaměstnanosti, nicméně se jedná o častý jev. V tomto ohledu bych tedy 

spíše okomentovala kapitolu o příčinách nezaměstnanosti, která by šla zcela jistě 

rozšířit a pojmout obecněji. 

• Některá tvrzení jsou v práci velmi silná, a to především vůči úřadům práce. Osobně si 

myslím, že je žádoucí být kritický, ale pokud svoji kritiku nemá autor podepřenou i 

jinými zdroji než třemi zaměstnanci neziskových organizací, jsou taková vyjádření 

v odborné práci velmi nevhodná. Např. na s. 31: „Úřady práce tedy mnohdy s 

neziskovými organizacemi spolupracovat raději ani nechtějí a to i v případě, že by na 

straně case–managera aktivní vůle ke kooperaci byla. „Pokud je tam 

zprostředkovatelka, to je malá paní, která s námi nemůže spolupracovat, pokud to má 

zakázáno. Tohle je nejvíce citlivé téma, na což naráží i ostatní nejen my (R3)“. 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.“ 

• Co se týká stylistiky, nemám zásadní připomínky. V práci jsem však nalezla občasné 

gramatické chyby. Co se týká formálního zpracování a uvádění literatury, tam vidím 

nedostatky zásadnější (např. literatura má být uvedena abecedně, nové kapitoly na 

samostatné stránce, uvítala bych i seznam otázek pro rozhovor). 

 

Z výše uvedených důvodů bohužel nedoporučuji práci přijmout k obhajobě. 

Datum: 4. 8. 2019                                               Podpis:  

 


