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Aktuálnost tématu
Téma sociálního vyloučení  a nástrojů jeho eliminace je velmi aktuální a v odborné literatuře 
poměrně frekventované. Souvislost s (ne)participací na trhu práce je zřejmá a zdůrazňovaná i 
v mezinárodních dokumentech (Rada Evropy, EU). Volba tématu diplomové práce je tedy 
vhodná.

Cíle práce a jejich naplnění
Cílem práce je podle autorky…“reflexe současného stavu na trhu práce z pohledu skupin 
osob, které mají z nějakého důvodu na trh práce ztížený přístup“. Dalším deklarovaným cílem 
je...“charakteristika těchto skupin a jejich postavení na trhu práce“ a „pokus zformulovat 
vhodné návrhy opatření, které by vedly ke zlepšení postavení jednotlivých skupin osob na trhu 
práce“ (str.15). Formulace prvního cíle není úplně jasná a to se také podle mě odráží 
v celkovém vyznění práce. Cíle práce jsou podle mého názoru na diplomovou práci málo 
ambiciózní.
Výtka směřuje také k práci s literaturou a dalšími zdroji informací. Autorka nepracuje se 
zahraniční literaturou, a to ani v teoretické části, ani v dalších kapitolách. Považuji to za 
závažný nedostatek diplomové práce zejména proto, že autorka nedeklaruje, že by se 
pohybovala pouze v českých reáliích. Nevyužila tak bohatých zdrojů poznatků o sociální 
exkluzi, které jsou v současné době k dispozici jak v podobě odborných článků, tak anglicky 
psaných monografií.  Autorka některé práce cituje „z druhé  ruky“, z publikací českých 
autorů. Námitka, že je povinností konzultanta upozornit na tento nedostatek diplomantku je 
sice oprávněná, ale konzultacím práce nebyl věnován dostatečný prostor.

Obsah  práce
Práce je členěna do devíti částí. Po úvodním vymezení problému (jedna stránka, bez odkazů 
na zdroje poznatků) následuje strom problémů, který je grafickým znízorněním předchozího 
textu. Netýká se však  faktorů sociálního vyloučení na trhu práce, ale jako problém je zde 
uvedena nedostatečná participace na trhu práce. Podobných nesrovnalostí je v práci celá řada.
Teoretická východiska jsou další slabou stránkou práce. Autorka uvádí Teorii rovných 
příležitostí (vystačí si se dvěma odstavci a jednou autorkou) stratifikační teorií teorii rolí a 
teorii fronty. Výběr teoretických východisek nijak nezdůvodňuje a ani s nimi v další práci 
explicitně nepracuje.
Pátá kapitola o sociálním vyloučení patří ke zdařilejším částem práce. Autorka se postupně 
zabývá historií konceptu sociální exkluze, pojmy jako marginalizace a  chudoba. Dalšími 
definovanými pojmy jsou dimenze a mechanizmy sociálního vyloučení, sociální inkluze a 
koheze a nakonec se dostává k pojmu sociálního vyloučení na trhu práce, který však opět 
charakterizuje velmi stručně, přestože je podle názvu práce stěžejním pojmem.
Šestá kapitola věnovaná trhu práce je opět členěna do řady subkapitol, které sice svým 
obsahem km tématu nesporně patří, ale jsou řazeny poměrně nahodile. 
V sedmé části se autorka zabývá politikou Eu v oblasti boje proti sociální exkluzi na trhu 
práce.



Osmá kapitola se konečně zabývá avizovanými faktory sociálního vyloučení na trhu práce. 
Vybrané faktory jsou relevantní a jsou zpracovány poměrně dobře. Zkoumanými faktory jsou 
pohlaví, věk, zhoršený zdravotní stav, národnost a etnický původ a desintegrace. Výběr 
skupin souhlasí s definicí v Zákoně 435/2004 o zaměstnanosti. U každého faktoru jsou 
uvedeny návrhy na zlepšení současné situace, které autorka čerpá převážně z matriálů EHSV 
z roku 2007.

Formální úprava práce
Po  formální stránce nemám k práci závažné výtky. Některé formulace svědčí o tom, že 
autorka neměla čas věnovat konečné editaci práce dostatek času. Poznámkový aparát 
odpovídá typu odborného textu. Seznam literatury je součástí práce, jeho kritice jsem se 
věnovala výše v posudku.

Celkové hodnocení práce:
Práci doporučuji k obhajobě s těžkým srdcem a doporučuji hodnotit známkou dobře.

V Praze, 16.6.2009 Bohumila Čabanová
                vedoucí práce
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