
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Kláry Thýnové 

„Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a jejich následné uplatnění na trhu práce“ 

(zaměřeno na Karlovarský kraj) 

 

Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce: 

Bakalářskou práci jsme připravovali v průběhu posledních dvou semestrů. Klára si zvolila téma 
sama a také se aktivně podílela na zpracování bakalářské práce. Dobře se připravila na výzkum 
jak v jeho teoretickém zajištění, tak i v provedení empirického výzkumu. V průběhu přípravy 
práce jsme aktivně spolupracovali. Měl jsem možnost sledovat postup výzkumu a Klára 
s porozuměním reagovala na moje připomínky a podněty.  

Struktura práce a dosažené poznatky: 

Klára si zvolila jako oblast svého výzkumu téma nezaměstnanosti a problém výzkumu zaměřila 
na specifické regulativní opatření, které chce řešit nezaměstnanost pomocí rekvalifikačních 
kurzů. Pro kritické hodnocení zvoleného problému využila převážně sociologické poznatky o 
proměnách v povaze práce, o formách zaměstnávání a poznatky z oblasti veřejné sociální 
politiky, zejména politiky zaměstnanosti. Připojila také text z oblasti andragogiky, jenž 
specifikuje možnosti vzdělatelnosti a učení v dospělém věku. Ve druhé kapitole a úvodem ke 
třetí kapitole popisuje regulativní a právní úpravu v oblasti rekvalifikace. Tím si vytvořila 
teoretický i prakticko regulativní rámec pro řešení výzkumného problému – kritickém 
zhodnocení současných regulativních opatření v oblasti rekvalifikace. Ve třetí části pak 
specifikuje metodický rámec svého výzkumu. Zde uvádí poznatky sekundárních pramenů, tak i 
(primární) poznatky svého výzkumu (dotazníkového šetření a nestrukturovaných rozhovorů a 
pozorování). Průběh výzkumu byl významně podpořen participací školících agentur při 
dotazníkovém šetření a koordinací výzkumu s úřadem práce. 

Výsledky dotazníkového šetření umožnily získat soubor absolventů rekvalifikačních kurzů 
v oblasti, která je spravována regionálním úřadem práce. Soubor absolventů je popsán podle 
věku, vzdělání, profesní orientace a podle úspěšnosti při hledání nového zaměstnání. Výsledky 
v daném regionu potvrdily  obecnou zkušenost, že asi třetina absolventů rekvalifikačních kurzů 
je úspěšných při hledání nového zaměstnání na trhu práce. Autorka navíc identifikovala některé 
neformální projevy, které doprovázejí platná opatření. Využila také teoretickou část pro 
interpretaci povahy regulativních opatření – zejména problémy s uplatňováním směrnic EU, 
které se opírají o postup transformačních změn ve vztahu k zaměstnanosti (přechod od pasivní 
k aktivní podpoře zaměstnanosti) a nejsou v této souvislosti reflektovány domácími aktéry ani 
nejsou vytvořeny podmínky pro uplatnění aktivnějších forem podpory nezaměstnanosti.  

Hodnocení práce: 

Práce je zpracována v dobré formální podobě, obsahově je vhodně strukturována a konzistentní 
- propojuje formulaci problému s teoretickým výkladem, empirickým šetřením a závěrečným 
hodnocením. Co se nepodařilo a bylo téměř na dosah: s ohledem na autorčinu angažovanost a 
časovou investici do empirického výzkumu bylo možné práci orientovat na některá latentní a 
kvalitativně zachytitelná sociální témata (např. změny forem a postupů rekvalifikace s ohledem 
na možnosti prosazování aktivních forem zaměstnanosti).  Moje hodnocení: velmi dobře   

 

Müller Karel, 1.6. 2010      
 


