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Studentka Veronika Pokorná se rozhodla ve své bakalářské práci věnovat tématu 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Konkrétně pak se zaměřila na velice aktuální téma - problémy 

žen, které se dlouhodobě nedaří vrátit na trh práce po mateřské dovolené, na jejich strategie 

jednání a faktory, které volbu těchto strategií volí.  

 

V teoretické části studentka představuje základní pojmy a koncepty. V některých 

částech teoretické části  se  věnuje zbytečně ne zcela relevantní tématům (např. str. 10: témata 

příčiny nezaměstnanosti, masová nezaměstnanost či postavení žen v historickém a kulturním 

kontextu). Ocenila bych také, kdyby některé části (např. kapitoly týkající se nezaměstnanosti 

a dlouhodobé nezaměstnanosti) byly zpracovány z více zdrojů. Celkově se však jedná o velmi 

dobrý přehled relevantních konceptů a výzkumů, které studentka následně využila jak pro 

formulaci výzkumných otázek, tak pro interpretaci získaných dat. 

 

Studentka zvolila vhodně pro svůj výzkum kvalitativní výzkumnou strategii a data 

sbírala s pomocí polostrukturovaných rozhovorů. V rámci metodologické části práce popisuje 

a zdůvodňuje své metodologické kroky. Zvolila si dále vhodně, vzhledem k výzkumným 

otázkám, účelový vzorek, přičemž stanovila jasná kritéria výběru na základě odborné 

literatury. Tím docílila velké homogenity vzorku, což je u vzorku kvalitativního výzkumu 

důležité.  

Analýza získaných dat byla první analýzou kvalitativních dat studentky. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o velice náročnou a studenty často podceňovanou část výzkumu, je možné 

říci, že ji studentka zvládla velmi dobře. 

 

V závěru práce autorka nejen shrnuje výsledky svého zkoumání, ale svá zjištění 

interpretuje s využitím odborné literatury, kterou prezentoval v teoretické části práce. Za 

zajímavé považuji zjištění, proč může být dlouhodobá nezaměstnanost právě žen-matek 

přijatelnou a udržitelnou strategií ve společnosti pro tyto ženy. Dlouhodobá nezaměstnanost 



nemá vliv na jejich status ve společnosti. Jejich pozice je odvozena od jejich mateřské role a 

ne od pozice na trhu práce. Dále se u nich neprojevují ve významné míře žádné patologické 

jevy, které jsou prezentovány v jiných výzkumech u dlouhodobě nezaměstnaných. 

Z pohledu vedoucí práce musí uvést, že Veronika Pokorná byla svědomitou 

studentkou, která byla schopna sama zapracovávat mé poznámky a připomínky. Musí 

konstatovat, že během vypracovávání této bakalářské práce se významně zlepšila v mnoha 

oblastech, které jsou potřeba k vypracování vědecké práce. 

Navrhuji hodnotit tuto práce známkou výborně. 
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