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Věcný přínos práce: Bakalářská práce Sáry-Ráchel Schlehrové se zabývá tématem 
nezaměstnanosti, který nahlíží ze zajímavé perspektivy, a to sociální konstrukce 
nezaměstnaných. Zaměřuje se přitom na proměnu sociální konstrukce této cílové skupiny 
v průběhu vymezeného časového období. Zasazení zkoumané problematiky do kontextu 
aktuální situace související s pandemií onemocnění COVID-19 ji navíc činí vysoce aktuální. 

 

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení: Cílem, který si autorka pro svou práci 
stanovila bylo identifikovat, jak se proměňovalo rámování cílové skupiny nezaměstnaných 
v médiích, a jak se měnil policy design určený této cílové skupině perspektivou teorie SKCP. 
Časový rámec, který si pro sledování těchto změn stanovila, byl od roku 2017 do konce roku 
2020. Volba tohoto časového rozmezí je v práci odůvodněna rekordně nízkou mírou 
nezaměstnaností v roce 2017, která začala po vypuknutí pandemie onemocnění COVID-19 
narůstat.  

V návaznosti na cíl práce bylo formulováno celkem 8 výzkumných otázek, které odpovídaly 
jeho znění, a byly stanoveny tak, aby jejich zodpovězení vedlo k naplnění cíle. Cíl i jednotlivé 
výzkumné otázky považuji za dobře formulované.

Prostřednictvím provedení mediální analýzy a následného propojení získaných výsledků 
s teoretickými poznatky se dle mého názoru autorce podařilo zodpovědět všechny výzkumné 
otázky a naplnit výzkumný cíl práce.

Struktura práce: Práce je logicky a přehledně strukturována a jsou v ní obsaženy všechny 
části a náležitosti bakalářské práce.  

Věcná správnost a přesvědčivost argumentace: Všechny kapitoly se úzce vztahují 
ke zkoumané problematice, nedochází tedy k odbíhání od tématu. Zároveň je patrná velmi 
dobrá orientace autorky ve zkoumané problematice, o které svědčí kromě jiného i velmi 
přesvědčivá argumentace, která je založena na relevantních zdrojích. 

Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů: Hlavním teoretickým 
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rámcem, který je v práci využíván je teorie sociální konstrukce cílových populací autorek 
Ingram a Schneider. Tento teoretický přístup je v rámci práce vhodně propojován 
s jednotlivými prvky policy designu a mediální teorií. Tato kombinace umožnila autorce 
identifikovat, v jakých skupinách se v rámci vymezení čtyř cílových populací, dle výše 
zmíněné teorie sociální konstrukce cílových populací nezaměstnaní v České republice 
pohybovali během zkoumaného období. Stejně tak byla autorka schopna identifikovat, jaké 
nástroje veřejné politiky byly vůči této skupině uplatňovány a zda docházelo k jejich 
proměně. 

Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod: V práci byl využit převážně 
kvalitativní výzkum, který byl doplněn o prvky kvantitativního. Autorka využila pro získání 
potřebných dat tematickou analýzu, na níž navázala analýzou rámců. Tematická analýza byla 
provedena na vzorku mediálních výstupů, který byl tvořen různými tištěnými i online médii, 
přičemž jejich výběr byl založen na průzkumech čtenosti. Získaná data byla dále zpracována 
pomocí analýzy rámců za účelem identifikace hlavních sponzorů jednotlivých vzniklých 
rámců. Kvantitativní metody byly využity s cílem zachytit trendy ve zkoumané problematice 
prostřednictvím sledování vývoje v mediálním prostoru. 

Využití literatury a dat: Autorka v práci čerpá z českých i zahraničních odborných zdrojů. 
Množství použité literatury a jiných zdrojů dat splňuje požadavky kladené na bakalářskou 
práci.

Stylistika a formální zpracování: Z formálního hlediska je práce velmi dobře zpracována, je 
psána srozumitelným a čtivým jazykem. Z tohoto hlediska tak v práci neshledávám žádné 
nedostatky.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „A“.
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