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Diplomová práce D. Jouzové se věnuje problematice řešení nezaměstnanosti mladých lidí, a to na 

konkrétním příkladu okresu Sokolov. Jedná se o téma velmi aktuální, protože nezaměstnanost 

mladých lidí, zejména ta dlouhodobá, významným způsobem ovlivňuje budoucí kvalitu pracovních 

sil na trhu práce.    

 

Hlavními cíli této diplomové práce byly: - analýza zaměstnanosti, nezaměstnanosti mladých lidí, - 

analýza programů aktivní politiky zaměstnanosti, a - formulování doporučení pro řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti mladých lidí. Tyto cíle (viz. str. 29) se do určité míry podařilo v dané práci naplnit. 

Diplomová práce se však vůbec nezabývá analýzou aktérů zapojených do řešení této problematiky, 

pokud pomineme fakt, že autorka udělala rozhovory se zaměstnanci úřadu práce a sociálního odboru 

na městském úřadě a realizovala dotazníkové šetření mezi nezaměstnanými mladými lidmi.  

 

I když jsou cíle formulovány analyticky, jejich naplnění je z větší části popisné, což je největším 

nedostatkem dané práce. Autorka formuluje svůj teoretický rámec, ale nepracuje s ním tak, jak by to 

bylo zapotřebí. Ukazuje se to především na skutečnosti, že dlouhodobá nezaměstnanost mladých lidí 

je dána především nedostatečným vzděláním (což autorka několikrát konstatuje), ale souvislosti mezi 

programy aktivní politiky zaměstnanosti a vzdělávacím systémem, potažmo prací s celou rodinou, 

z které se obvykle vzorce „kultury závislosti“ přenášejí na generace mladých lidí, nejsou dostatečně 

rozebrány. Programy aktivní politiky zaměstnanosti jsou z tohoto hlediska jenom snahou o „uhašení 

největšího požáru“, ale není v jejích možnostech tomuto problému účinně předcházet.  

 

Struktura práce odpovídá požadované struktuře diplomové práce, snad s jedinou výjimkou, a to příliš 

dlouhého výzkumného problému, ve kterém se objevuje teoretické vymezení nezaměstnanosti a 

aktivní politiky zaměstnanosti, vývoj na trhu práce v ČR, nezaměstnanost mladých lidí v Sokolově i 

v EU, a úplně nakonec analýza stromu problémů. Části této kapitoly by se spíše hodily do 

analytických kapitol diplomové práce, zejména výsledky dotazníkového šetření realizovaného mezi 

mladými nezaměstnanými. 

 

Dalšími dílčími nedostatky práce jsou např.: 

- Str. 2 „Lisabonský proces“ místo Lisabonské strategie,  

- Na str. 12 a 43 se mluví o nejvyšším počtu a v závorce jsou uvedená procenta,  

- Na str. 14 nárůst míry nezaměstnanosti v %, přitom se však jedná o procentní body,  

-  Vyhodnocení dotazníku by bylo vhodnější uvádět v relativních číslech než absolutních, příp. jeho 

výsledky uvést v shrnující tabulce, 

- Charakteristiku zkoumaného souboru je vhodnější uvádět v metodologické části, 

- Dojížďka do zaměstnání vypíchnutá jako zvláštní faktor ovlivňující trh práce v Sokolově (část 6.2). 

 

 



 

 

 

 

    

 

D. Jouzová však prokázala, že disponuje požadovanými znalostmi pro napsání analytického 

odborného textu v oboru veřejná a sociální politika, umí pracovat s teoriemi i metodami této 

disciplíny. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „dobře“.  
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