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Diplomová práce se věnuje situaci mladých lidí na pracovním trhu ve Středočeském kraji 
v souvislosti s činností Úřadu práce. Autorka popisuje specifické problémy cílové skupiny, uvádí je 
v kontextu fungování pracovišť Úřadu práce i činnosti dalších aktérů. Součástí práce je i analýza 
informovanosti mladých lidí (budoucích absolventů středních škol) o možnostech pracovního 
uplatnění a situaci na trhu práce. Vybranému tématu se věnuje řada studií, lze ho považovat 
z hlediska zkoumání za relativně probádané. Autorce se ale přesto podařilo k němu přistoupit 
tvůrčím způsobem a práce přináší zajímavá zjištění.  

Cíle práce i výzkumné otázky jsou vymezeny srozumitelně a jsou vhodně strukturovány. Autorka 
se podrobně věnuje i rozboru a vymezení cílové skupiny, přičemž se odkazuje na relevantní zdroje a 
instituce. Strukturace práce je logická a přehledná, nemám k ní závažnějších připomínek.

Určité limity ale spatřuji ve způsobu argumentace. Autorka se na několika místech dopouští 
unáhleného zobecňování či vyvozuje ukvapené a nesprávné závěry. Příkladem může být vysvětlení 
zjištění, že studenti považují úřady práce a pracovní agentury za méně efektivní způsoby hledání 
práce než jiné. Podle autorky lze tuto skutečnost vysvětlit „negativním náhledem na institut úřadu 
práce posíleným uskutečněnou reformou roku 2011, která situaci úřadů práce nijak výrazně 
nezlepšila“ (str. 51). Ze získaných dat nijak ale nevyplývá, že by respondenti dávali tyto skutečnosti 
do souvislosti, vliv reformy na hodnocení studentů je interpretací autorky. Příkladem chybného 
předpokladu může být i spojování hustoty zalidnění a míry nezaměstnanosti mladých lidí, kdy 
autorka předpokládá, že v méně zalidněných okresech by měla být i nižší nezaměstnanost (str. 36).

Argumentace autorky také není na všech místech konzistentní. Nesoulad spatřuji např. při 
vymezování problému a zdůvodnění výběru zaměření se na Středočeský kraj. Autorka uvádí, že 
„nezaměstnanost mladých lidí v České republice se pohybuje okolo 20% (…) Zatímco Středočeský 
kraj patří ke krajům s nižší mírou nezaměstnanosti obecně (…) nezaměstnanost mladých lidí ve 
Středočeském kraji patří k nejvyšším v ČR (MPSV 2013)“ (str. 35). Zároveň autorka na jiném místě 
uvádí, že „(…) Středočeský kraj vykazuje celkovou nezaměstnanost mladých lidí 15-25 okolo 9,1%“
(str. 36). Je možné, že se jedná pouze o formulační neobratnost, jejím důsledkem je ale matení 
čtenáře.

Teoretická východiska jsou zpracována pečlivě, jejich výběr je vzhledem k tématu relevantní. 
Autorce se obstojně daří propojovat teoretická východiska s výzkumným problémem, teoretická 
východiska tak nepůsobí samoúčelně. Tuto část práce hodnotím jako velmi zdařile zpracovanou.

Práce je postavena na analýze sekundárních dat, autorka dále využívá jako metody sběru dat 
polostrukturované rozhovory s vybranými aktéry a dotazníkové šetření zaměřené na budoucí 
absolventy. Metody jsou v práci vhodně zvolené, avšak spatřuji nedostatky v analýze získaných dat 
a zejména ve způsobu jejich interpretace. Autorka nesprávně vyvozuje z výsledků dotazníkového 
šetření závěry ohledně vlivu různých typů besed pořádaných pracovníky Informačně poradenských 



skupin Úřadu práce (IPS ÚP). Autorka dochází k závěru, že rozdíly v představách studentů o 
možnostech budoucího uplatnění a finančním ohodnocení jsou dány skutečností, kterého typu
besedy se studenti zúčastnili. Je ovšem metodologicky nesprávné považovat možnosti tohoto 
srovnání za dostatečné pro zobecnění výsledků o vlivu jednotlivých typů besed (jednalo se o 
dotazníkové šetření na pěti školách s celkem 113 osobami). Problémem je zejména to, že autorka si 
patrně neuvědomuje, že rozdíly mezi skupinami mohou být způsobeny řadou faktorů, nikoli pouze
absolvováním různého typu besedy s pracovníky IPS. Autorka navíc tuto skutečnost ani nijak 
nereflektuje (např. v diskuzi). 

V práci nejsou ani nijak reflektovány metodologické limity práce (velikost vzorku, způsob 
výběru škol atd.). Obecně lze shrnout, že autorka není dostatečně kritická vůči datům, která 
analyzuje. Příkladem toho jsou také sekundární data znázorňující podíl mladých lidí bez praxe, ze 
kterých vyplývá, že zatímco v letech 2009 až 2012 bylo procento absolventů okolo 80 %, v roce 
2013 to bylo pouze 42 %. Autorka pouze konstatuje, že jde o pozitivní změnu, ale vůbec si 
nepokládá otázku, čím je tato razantní změna způsobena. 

Autorka pracuje s dostatečným množstvím odborné literatury, při odkazování na literaturu se 
dopouští pouze drobných prohřešků (např. na str. 50 se autorka odkazuje na „výzkum pí Trhlíkové“, 
neuvádí ale, z jaké publikace čerpá; v příloze č. 1 nejsou u statistik uvedeny zdroje; chybné 
odkazování se na internetové zdroje, kdy autorka uvádí např. pouze web ESF 2011, nikoli konkrétní 
odkaz a datum citace (viz str. 41)). Pozitivně hodnotím, že text diplomové práce je čtivý a 
přehledný, čemuž napomáhají také shrnutí za jednotlivé kapitoly. Práce obsahuje pouze minimum 
překlepů či gramatických chyb, i když některé formální nedostatky je zde také možné najít. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „velmi dobře“.
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