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Michaely Včelákové 

VIZE A REALITA PŘI ŘEŠENí DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI 
(zaměření na území Prahy 9, 14 a 20) 

Vol ba tématu: 

Téma dlouhodobé nezaměstnanosti je velmi aktuální, protože produkuje 
sociální vyloučenost, proti které jak EU tak vláda ČR bojují. Je jedním 
z hlavních parametrů jak strategie za plnou zaměstnanost (tzv. 
lucemburský a lisabonský proces) tak metody otevřené koordinace pro 
oblast zaměstnanosti a za sociální inklusi a proti sociální vyloučenosti. 

Struktura práce: 

Práce věcně ma v podstatě 5 částí 

V první části (kapitola 1 a 2) se zabývá vymezení pojmů a rozsahem 
problému, popisuje situací na trhu práce a problémy spojené se 
strukturou nezaměstnaností v ČR. 

V druhé části (kapitoly 3 a 4) vymezuje sociálně - politický a právní 
rámec problematiky a to jak mezinárodní tak vnitrostátní (politicko-právní 
rámec ČR). 

Ve třetí části (kapitola 5) se zabývat ekonomickými a finančními 
otázkami spojenými s úsilím proti nezaměstnanosti a s financování 
politiky zaměstnanosti z evropského sociálního fondu. 

Ve čtvrté části (kapitoly 6, 7 a 8) autorka analyzuje role státu a 
nestátních organizací při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a nástroje 
tohoto úsilí. 

V poslední páté části (kapitola 9) předkládá výsledky svého vlastního 
výzkumu. 

Architektura práce je velmi dobře zvolená a umožňuje autorce 
systematicky postupovat v popisech a analýzách od obecného ke 
konkrétnímu. 

Věcné hodnocení práce: 

První dvě části jsou popisné, protože jejich úkolem je definovat prostor, 
ve kterém se autorka chce pohybovat. Postupovala přitom velmi 
systematicky, precisně a vyčerpáváním způsobem tento prostor popsala. 

Druhé dvě části jsou částečně popisné, částečně analytické. Jejich účel 
je zřejmě analyzovat zdroje, role a nástroje (veřejného i soukromého) 
společenského úsilí k omezení dlouhodobé nezaměstnanosti. Autorka 
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identifikuje limity zaměstnatelnosti. V této části jsou i pokusy o analytické 
úvahy o rolích státu a nestátních organizacích. Autorka identifikuje 
prostor pro sociální práci. 

V páté části představuje vlastní přínos autorky: pohled na velkou politiku 
a úsilí mezinárodních a vnitrostátních aktérů - zdola. Přitom vychází 
z analýzy situace na území Prahy 9, 14 a 20, které mají společný 
obvodní úřad práce. Metodou kvalitativního výzkumu jsou analyzovány 
názory a postoje respondentů, které zaujímají k současnému systému 
řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR. Podrobněji se pak výzkum 
zaměřuje na otázku využití finančních zdrojů z prostředků Evropského 
sociálního fondu, jako jednoho z možných nástrojů řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti. Zjišťovány jsou také názory jednotlivých respondentů 
na plánované změny na trhu práce, na otázku individuálních akčních 
plánu, na otázku mezi-sektorové spolupráce apod. 

Autorka vypracovala 8 jednoznačných hypotéz, které řízenými rozhovory 
ověřovala. Dotázaných bylo 23 respondentů záměrně zvolených ze 4 
rovin řízení politiky zaměstnanosti. S ohledem na to, že šlo o zjištění 
dopadu celostátní politiky na lokální úroveň respondenti byli z řad 
profesionálních pracovníků a jejich struktura representuje názory 
převládající v Praze. Výběr byl záměrně selektivní. 

Popis zjištění je velmi podrobný a umožňuje čtenářům ověření závěrů. 
Z analýzy odpovědí autorka vyvodila, že dvě hypotézy byly vyvráceny a 
6 potvrzeno. To pak určovalo její hlavní zjištění: 

1) Panuje shoda ve všech skupinách o tom, že v předchozím 
programovém období (2004-2006) bylo schváleno opravdu velké 
množství projektů ESF a trh byl doslova přesycen. 

2) Řada respondentů by uvítala provedení analýzy toho, co je 
v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti opravdu potřeba. Analýza 
by měla vycházet z toho, co trh skutečně potřebuje. 

3) Velkým problémem je efektivita a především udržitelnost projektů. 
V novém programovém období (2007-2013) již byly po 
zkušenostech s předchozího období kroky, jimiž se orgány snaží 
přesycenost eliminovat. 

4) Někteří respondenti ze zkušenosti uvádí jako vhodný a osvědčený 
nástroj tzv. tréninkové a podporované zaměstnávání. Osvědčila se 
také individuální práce s klienty a komplexní řešení jejich 
problematiky, např. v oblasti bydlení, zadluženosti, péče o nezletilé 
děti znevýhodnění z důvodu nízké kvalifikace apod. 
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5) Zdůrazňovaná je potřeba jednotné a provázané databáze. Ta by 
umožnila přehlednější sdílení informací všem subjektům, veřejným 
i akreditovaným soukromým. 

6) V souvislosti s legislativními změnami od 1.1.2009 zmiňují někteří 
respondenti otázku dobrovolnické služby. Spatřují problém v tom, 
jak zapojit problémové klienty do této služby. 

7) Oblastmi, jež byly respondenty v řadě případů zmiňovány, je 
problematika zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. 
Dále pak chybějící programy a nástroje na řešení nezaměstnanosti 
u skupiny mladistvých a mladých nezaměstnaných. Často 
zmiňovaným tématem se ukázala problematika práce na černo. 

8) Z výčtu nástrojů aktivní politiky v rukou státu, se ani jeden nezdá 
být vhodným právě pro skupinu nezaměstnatelných 

Tato zjištění se dala očekávat, ale přínosem práce je, že byla prokázána 
výzkumem, alespoň v Praze. Pohled "zdola" koriguje některá hodnocení 

h " "s ora. 

Z návrhů jsou pozoruhodné 

1) klást větší důraz na práci se zaměstnavateli a lépe je motivovat na 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, tedy hledat řešení ve 
spolupráci, nikoliv jen ve vlastních počinech, a 

2) při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti klást větší důraz na 
individuální sociální práci s klientem. Současný administrativní a 
odborný aparát nemá s takovou práci zkušenost. Tím se vytvořil 
prostor pro sociální práci na tomto úseku. Brání tomu stále rostoucí 
agenda a zvyšující se počet uchazečů na jednoho 
zprostředkovatele ÚP. 

V Praze je sice nejnižší míra nezaměstnanosti, ale i pražský trh práce 
má svá úskalí a ne každý, kdo si v Praze práci chce najít, si ji také najde. 
Individuální práce s dlouhodobě nezaměstnanými je pro tyto případy 
nezbytná. 

Hodnocení formální stránky práce: 

Autorka pracovala s dostupnými prameny, avšak příliš dlouhými citacemi 
místo vlastní parafrází obsahu ve zkrácené versi a odkazů 
v poznámkách na zdroje činí práci málo čtenářsky stravitelnou. Čtenář 
často ztrácí "nit'" ve výkladu. Zbytečně to práci "natahuje". 

Celkové hodnocení. 

Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji obhajobě jako rigorózní. 
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