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Bakalářská práce Kláry Výborné se zabývá u nás nepříliš výzkumně probádaným tématem cílenosti 

programů aktivní politiky zaměstnanosti, tj. zjišťováním, kteří nezaměstnaní jsou zařazováni do 

programů APZ a jakým způsobem se to děje. Jak autorka správně poukazuje, tento výzkumný 

problém byl zatím v našich podmínkách zkoumán zejména prostřednictvím kvantitativních dat, 

zatímco ona sama k němu přistupuje na základě kvalitativního šetření zaměřeného na 

zprostředkovatele.  

 

Výzkumné cíle a otázky jsou stanovené odpovídajícím způsobem a autorce se je podařilo 

zodpovědět vyčerpávajícím způsobem.  

 

Z metodologického hlediska nelze autorce nic vytknout, snad jenom chybějící reflexi výzkumníka 

v rámci prováděných expertních rozhovorů. Jediná zmínka se týká toho, že autorka byla na začátku 

rozhovoru nucena vysvětlovat, co to early assessment vlastně je. Nabízí se tedy otázka, do jaké míry 

autorčina větší odborná znalost zkoumané problematiky mohla ovlivnit výpovědi respondentů.  

 

Z hlediska využití zvoleného teoretického rámce postrádám alespoň v závěrečné části zamyšlení se 

nad tím, do jaké míry se daří implementovat nebo jak lze hodnotit implementaci politiky 

zaměstnanosti prostřednictvím programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. 

 

Z hlediska formálního zpracování práce její vysokou úroveň trochu snižují gramatické chyby (str. 

28 „uchazečů, kteří byli umístněny“) nebo opakování slov (str. 31 „Nicméně v běžné situaci si 

několik prvních několik měsíců si uchazeč hledá práci“).        

 

Hodnocení efektivity programů APZ v ČR patří k poměrně diskutovaným tématům a neexistuje 

shoda na tom, jaký způsob zvolit. Stejně tak se diskutuje o tom, zda mají být programy APZ určené 

všem uchazečům nebo jenom těm, kteří čelí největším problémům při nalezení nového zaměstnání. 

Konflikt mezi efektivitou a solidaritou je tak v každodenní realitě rozhodování zprostředkovatelů 

všudypřítomným. Proto by se mohla autorka v rámci obhajoby zamyslet nad tím, jakým způsobem 

je tento konflikt řešen a jaké důsledky zvolené řešení s sebou přináší.     

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. 
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