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Bakalářská práce J. Blažka se věnuje (jednoduše řečeno) tomu, jak jsou uchazeči o zaměstnání 

vybíráni do programů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a zda tímto výběrem naplňují programy 

APZ své cíle. Jedná se o téma poměrně náročné, které je již tradičně zpracovávané VUPSV v rámci 

hodnocení programů APZ. Autor z těchto prací vychází (nejvíce z hodnocení realizovaného v roce 

2013) a dle jeho vlastní formulace: „Tvrzení z mé bakalářské práce ověřím či vyvrátím rozhovory s 

pracovníky ÚP, přímo se podílejícími na výběru uchazečů do programu APZ, jejichž výpovědi budou mít 

vyšší výpovědní hodnotu, než samostatná analýza studií.“ (str. 2) Domnívám se, že tato formulace není 

příliš šťastná a hlavně, že není úplně pravdivá. Pomocí 6 polostrukturovaných expertních rozhovorů se 

zaměstnanci ÚP v Praze může autor získat pohled, který „pouze“ doplní výsledky uvedených 

výzkumných zpráv, které hodnotí programy APZ v rámci celé ČR za použití tvrdých dat. Na str. 3 J. 

Blažek své původní tvrzení přeformulovává následujícím (opět ne úplně bezproblémovým) způsobem: 

„Ve své práci bych chtěl docílit komplexního nástinu situace při výběrových mechanismech APZ, 

založené na analýze již provedených odborných kvantitativních výzkumů, tvořící kostru práce, 

doplněnou o kvalitativní studii, jejíž výsledky přinesou vyšší a přesnější kvalitu výsledných závěrů.“ 

 

Hlavní cíl práce je formulován ne příliš zdařile jako „obeznámení s metodami selekce uchazečů v 

rámci programů APZ. Zároveň je nutné analyzovat faktory rozhodující pro zařazení respondentů do 

těchto programů a strukturu rizikových skupin, které jsou přítomny.“ (str. 3) Konkrétnější 

operacionalizaci hlavního cíle práce nabízí sada výzkumných otázek, které trochu připomínají otázky 

pro respondenty, např. poslední výzkumná otázka: „Jak hodnotíte jednotlivé programy APZ? Jsou 

metody výběru uchazečů spravedlivé? Jsou kritéria výběru uchazečů vhodná? Měnili byste něco na 

metodách výběru do programů APZ? Měnili byste něco na vašem oddělení?“ (str. 3) Navzdory poněkud 

nešťastné formulaci výzkumného cíle a výzkumných otázek si myslím, že autor své cíle v bakalářské 

práci (s určitými výhrady) splnil.  

  

Teoretická východiska (marginalizace trhu práce, dlouhodobá nezaměstnanost, princip sociální 

rovnosti – spravedlnosti) nejsou, dle mého názoru, vhodným teoretickým rámcem pro zkoumaný 

problém. Navíc se v provedení J. Blažka jedná spíše o jakési vymezení klíčových pojmů než o 

vysvětlení různých teoretických přístupů (např. u marginalizace trhu práce). Doporučovala bych 

spíše zarámovat jeho výzkumný problém do evaluačních teorií vztažených k hodnocení 

efektivnosti/účinnosti programů APZ.   

 

Metodologická kapitola začíná následující formulací: „Pro kostru své práce jsem použil metodu 

analýzy dokumentů, díky které budu schopen zkonstruovat výzkumné otázky, které pak použiji při 

polostrukturovaných rozhovorech.“ (str. 8) Chce tím autor říct, že na základě deskresearch se 

seznámí s výzkumným problémem a pak realizuje rozhovory? Dále postrádám uvedení témat nebo 

návodu (scénáře) polostrukturovaného rozhovoru. Na základě tohoto tvrzení („základem pro 

rozhovory budou sepsané výzkumné otázky a cíle“, str. 11) se domnívám, že autor použil formulované 



 

 

 

výzkumné otázky, což nepovažuji za vhodný postup (cíle práce by měly být obecnější než cíle 

expertních rozhovorů) a upozornila jsem na to výše.      

 

Autor analyzuje svůj výzkumný problém v 5 kapitolách (Aktivní politika zaměstnanosti, Faktory 

ovlivňující dosažení cílů APZ, Negativní faktory ovlivňující efekt opatření cílů APZ, Včasná 

identifikace rizikových skupin, Analýza rozhovorů). A tady se už hlavní nit odborné argumentace J. 

Blažka komplikuje – autor se zabývá jak samotnou aktivní politikou zaměstnanosti v ČR, tak jejím 

hodnocením, tj. dosahováním cílů těchto programů, tak výběrem uchazečů do jednotlivých 

programů. Dle vymezení hlavního cíle by se práce měla zabývat metodami výběru uchazečů do 

těchto programů a ne cíleností programů APZ (i když v názvu práce je termín „cílenosti“ uvedený). 

Rozumím tomu tak, že autor vychází z implicitního přesvědčení, že jednotlivé programy APZ jsou 

určené (cílené) pro specifické skupiny uchazečů. Hlavním cílem práce by teda mělo být zjistit, 

jakým způsobem zprostředkovatelé tyto skupiny uchazečů identifikují a zda se daří cílit tato 

opatření těm „správným“ uchazečům?    

 

J. Blažek dospěl k závěru, že uchazeči jsou do programů APZ vybíráni zprostředkovateli, kteří jsou 

ale v současných podmínkách mimořádně přetížení, což vlastně naznačuje, že tento výběr nemusí 

být úplně optimální. Dále, že „hlavním kritériem výběru vhodného opatření je následné uplatnění na 

trhu práce… Kritéria jsou také často stanovena již v zadání programů, tím jsou upřednostňovány 

individuální vlastnosti a dovednosti před rizikovými skupinami. Důležitým faktorem pro zařazení do 

programů je také motivace uchazeče“. (str. 43) Znamená to teda, že do programů jsou zařazováni 

„lepší“ uchazeči o zaměstnání a že zprostředkovatelé se domnívají, že to je racionální? (Autor o tom 

mluví jako o racionální cílenosti.) Jak je v tomto případě ošetřen rovný (resp. spravedlivý) přístup 

k programům APZ u těch nejhůře zaměstnatelných uchazečů? (Vycházím z toho, že autor má princip 

rovnosti uvedený v teoretických východiscích práce.) 

 

Celkové hodnocení: Bakalářská práce J. Blažka trpí tím, že výzkumný problém není vhodně 

strukturován, dále že název práce, hlavní cíl a výzkumné otázky nejsou dobře formulovány. 

Teoretická východiska mu neumožňují na takto formulovaný cíl a otázky odpovědět. Kvalitativní 

šetření je však realizováno odpovědně a transparentně, data jsou zpracována na odborné úrovni. Dle 

mého názoru se autorovi podařilo proniknout do zkoumané problematiky, ale nepodařilo se mu 

získané poznatky dobře „prodat“. Na základě těchto důvodů doporučuji přijmout bakalářskou 

práci J. Blažka k obhajobě a hodnotím ji známkou „dobře“.   

 

Datum: 30. 5. 2015                                                                          

 

  Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.  

  


