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Bakalářská práce B. Veverkové se zabývá fungováním spolupráce zaměstnavatelů a (středních
odborných) škol v oblasti profesní odborné přípravy mladých lidí v ČR, která byla poměrně dobře
rozvinutá v období před rokem 1989 a která je i v současných podmínkách velmi důležitá. Pokud se
mají absolventi (odborných) středních škol po ukončení svého vzdělávání rychle zapojit na trh
práce, je nutné, aby jejich profesní příprava co nejvíce odpovídala požadavkům zaměstnavatelské
sféry.
Cíle bakalářské práce byly jak popisné tak analytické povahy. Autorka popsala, jak sociální
partnerství v ČR fungovalo před rokem 1989, dále vysvětlila, jaká je jeho podoba v současnosti a
identifikovala hlavní překážky a bariéry jeho rozvoje v současné podobě. Cíle práce jsou
formulovány vhodně vzhledem k povaze bakalářské práce a byly rovněž adekvátně naplněny.
Z metodologického hlediska se jedná o obsahovou analýzu opírající se o existující odborné studie a
články. Autorka se však snažila doplnit odborné poznatky expertním šetřením a dvěma krátkými
případovými studiemi v našich podmínkách dobře fungujícího sociálního partnerství. Škoda, že se
nepokusila promluvit se zástupci těchto partnerství a dotázat se jich na klady, příp. zápory jejich
spolupráce a nastavení institucionálních podmínek pro tuto spolupráci, která, jak se zdá, funguje i
bez významnějších motivačních mechanismů (např. daňových úlev).
Moje zásadnější připomínka výhrada se týká zhodnocení aktuální situace absolventů škol v ČR. Na
str. 3 a 4. si autorka trochu protiřečí, když nejdříve uvádí, že situace mladých lidí se již výrazně
nezhoršuje (str. 3) a pak, že „Údaje o nezaměstnanosti absolventů z posledního nejbližšího období
(2012-2013) potvrzují výrazné zhoršení absorpce trhu práce. (str. 4)
Uvedená bakalářská práce ve všech sledovaných aspektech splňuje požadavky kladené na tyto práce
na ISS. Domnívám se, že B. Veverková ve své bakalářské práci prokázala teoretické i
metodologické znalosti sociologické disciplíny, schopnost odborného vyjadřování a práce
s odbornými texty. Z výše uvedených důvodů proto doporučuji práci přijmout k obhajobě a
hodnotit ji známkou „výborně“.

Datum: 26.5.2014

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D

