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Předložená diplomová práce se soustředí na problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti mladých 
osob do 24 let v okrese Sokolov. Jedná se o aktuální téma, jelikož ekonomická krize opět potvrdila, 
že jednou z nejvíce ohrožených skupin na trhu práce jsou mladí lidé s nízkým vzděláním a 
nedostatkem praxe.  
Po formální stránce splňuje náležitosti spojené se psaním diplomové práce. Je srozumitelně a 
logicky strukturována, bez gramatických chyb a překlepů, použité zdroje jsou správně citovány. 
V této souvislosti mám však jednu připomínku. Přesto, že autorka v některých pasážích textu 
prokazuje velmi dobrý písemný projev, v prvních několika kapitolách práce je text vytvářen 
zejména pomocí na sebe navazujících citací jiných autorů. Působí to bohužel poměrně nesourodě a 
smysl obsahu kapitol se při čtení ztrácí.  
Autorka si stanovila realistické cíle práce a s nimi související výzkumné otázky. Jen bych ráda 
upozornila, že cílem práce nikdy nemůže být analýza čehokoliv, jelikož analýza je vlastně metodou, 
s jejíž pomocí má být dosaženo určitého cíle (v tomto případě formulovaného ve výzkumných 
otázkách). Zvolenému cíli odpovídá i použitá metodologie kombinující analýzu sekundárních a 
primárních dat (vlastní výzkumné šetření). Autorka používá několik metod sběru a analýzy dat. 
Provedená analýza sekundárních dat je doplněna o výstupy z rozhovorů a dotazníkového šetření 
s aktéry politiky zaměstnanosti v okrese Sokolov. 
Teoretická východiska jsou dobře zpracována a jejich volba je zdůvodněná. V samotné analýze 
s nimi autorka nepracuje, ale v závěrech svá zjištění s těmito teoriemi a koncepty konfrontuje.  
Celá práce ústí v návrhy možných řešení dlouhodobé nezaměstnanosti mladých osob ve vybraném 
okrese. Tato řešení se opírají o výstupy z provedeného výzkumného šetření a vlastní analýzy 
problému, dále o zkušenosti autorky a příklady dobré praxe ze zahraničí. Navrhovaná opatření by 
mohla být i více rozvedena, nicméně i v této podobě představují dobrý základ pro další analýzu.   
Závěrem mohu konstatovat, že autorka naplnila stanovené cíle práce a současně prokázala 
schopnost napsat odborný text.  

 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“ 
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