
Posudek oponenta bakalářské práce KLÁRY THÝNOVÉ 

 

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ A JEJICH NÁSLEDNÉ UPLATNĚNÍ NA TRHU 

PRÁCE (zaměřeno na Karlovarský kraj) 

 

Ústředním tématem předložené práce je rekvalifikace jakožto nástroj aktivní politiky zaměstnanosti a 

následné uplatnění uchazečů o zaměstnání na trhu práce. 

Práce se skládá z části teoretické a empirické. V úvodu autorka formuluje cíl výzkumu – zjistit, zda 

absolventi rekvalifikačních kurzů na základě absolvování tohoto kurzu skutečně získají nové 

zaměstnání a dále pak zjistit profil uchazečů o zaměstnání. Cíl výzkumu je tedy formulován jasně a 

srozumitelně. 

V první teoretické části jsou představeny jednotlivé typy pracovních modelů a s tím související 

systémy sociální ochrany; negativní aspekty nezaměstnanosti a naopak vyzdviženy klady aktivní 

politiky zaměstnanosti. Na závěr nechybí shrnutí, ve kterém jsou propojeny poznatky z jednotlivých 

podkapitol. Další část je věnována samotnému programu rekvalifikace v ČR a jeho úloze při snižování 

nezaměstnanosti. 

V části empirické autorka – jak sama píše – užívá řadu metodologických postupů, přičemž významem 

některých z nich si nejsem v kontextu výzkumného cíle zcela jistá – konkrétně jde o studium 

dokumentů týkajících se HDP a dále o nestandardizované rozhovory s „lidmi, kteří mají 

s rekvalifikačními kurzy vlastní zkušenosti…“ (s. 38), které autorka nijak nevyhodnocovala (měly další 

účel kromě ilustrativního?).  

Kvantitativní data jsou prezentována v tabulkách a grafech. Různorodost některých odpovědí 

v dotazníku ve mně vyvolávají otazníky – např. graf a tabulka č. 6 -  odpověď „bez vzdělání“ znamená, 

že dotyčný nedokončil základní školu, nebo že má pouze základní školu? Prodavačka či automechanik 

a další jsou přece absolventy SOU, což je ale uvedeno jako zvláštní odpověď… či v tabulce č. 8 

„zaměření kurzu“ – odpověď „dále se zdokonalovat“ či „zvýšení kvalifikace“ – což nemíním jako 

výtku. Design dotazníku považuji za zdařilý, co ale postrádám, je informace o tom, jak probíhalo 

dotazování týkající se získání zaměstnání po absolvování rekvalifikačního kurzu, resp. zda toto 

dotazování bylo strukturované/polostrukturované, zda se při dotazování autorka zaměřila na odlišení 

vlivu absolvování rekvalifikačního kurzu od jiných faktorů na získání nového zaměstnání atp. 

V empirické části je zřejmé, že autorka získala poměrně velké množství dat. Je proto škoda, že tohoto 

potenciálu dle mého názoru více nevyužila. Autorka data spíše jen prezentuje, než hlouběji 

interpretuje. Osobně velký potenciál cítím např. právě u již zmiňovaných nestandardizovaných 

rozhovorů s lidmi, kteří mají s rekvalif. kurzy co do činění. 

 

 

 



V závěru práce autorka konstatuje, že se nepodařilo potvrdit hypotézu formulovanou v úvodu a 

zamýšlí se nad důvody, proč se tak stalo, což považuji za užitečné. Pro mne je to známkou toho, že se 

jí podařilo do jisté míry do této problematiky proniknout a reflektovat ji. V práci mi však chybí 

kapitola Diskuze, kde by také autorka reflektovala vlastní výzkum, jeho přednosti, omezení a mnohé 

problémy, se kterými se potkala a více propojila získaná data s teoretickými poznatky. 

I přes uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 2. 

 

V Praze dne 6. června 2010      Mgr. Eva Richterová 

 

 


