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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti mladých lidí v České 

republice a konkrétně se zaměřuje na vztah sociální konstrukce této cílové populace a utvářením 

politiky zaměstnanosti vůči ní. Za tímto účelem autor analyzuje veřejněpolitické dokumenty, 

dotazuje odborníky z oblasti trhu práce a státní aktéry tvorby a implementace politiky 

zaměstnanosti. Práce má povahu případové studie. 

 

Hodnocení dílčích aspektů práce 

1) Formální stránka 

Po formální stránce práce splňuje nároky na závěrečnou práci. Autor v textu cituje jednotně a 

správně a až na výjimky je patrné, zda jde o vlastní myšlenky, nebo zda vychází z jiných zdrojů. 

Použitý jazyk a styl odpovídá požadavkům kladeným na odborný text / diplomovou práci. Strukturu 

práce hodnotím jako přehlednou a logickou. Pozitivně hodnotím práci s literaturou, i když 

zahraniční literatura je využita pouze sporadicky. Práce obsahuje minimum překlepů a chyb. 

 

2) Metodologie  

Metodologie práce je jasně popsaná a vhodně zvolená, avšak aplikace je v mnoha ohledech 

neadekvátní pro zvolené cíle diplomové práce. U analýzy dokumentů není jasné, proč zvolil autor 

pouze tři dokumenty, když jej zajímá celková konstrukce nezaměstnaných mladých lidí. Zde bych 

předpokládal jednak širší pojetí politiky zaměstnanosti (tj. ne pouze APZ) a větší historický záběr 

(který by umožnil sledovat vývoj lépe, než pochybně provedené srovnání s výzkumem z r. 1999 – 

viz dále). V případě rozhovorů se zdá být počet provedených rozhovorů adekvátní (11), nicméně jde 

o natolik heterogenní skupinu, že podle mého názoru neumožňuje smysluplnou interpretaci dat, 

natož usuzování o vymezených podskupinách (realizátoři, tvůrci politik). Za naprosto neadekvátní 

potom považuji provedené srovnání poznatků z těchto rozhovorů s výsledky kvantitativního šetření 

z r. 1999 a usuzovaní na posun v konstrukci cílové populace. Toto je opravdu srovnávání jablek 

s hruškami. Celkově se prací prolíná tendence zobecňovat získané poznatky, přestože autor 

několikrát upozorňuje, že to vlastně nelze. Nicméně poté se k takovým generalizacím uchyluje, 

když tvrdí, že „Zatímco někteří aktéři vidí mladé jako aktivní, bezproblémové, schopné řešit svou 

situaci sami, jiní aktéři – častěji zprostředkovatelé (sic! – kurzíva MN) – vnímají více jejich 

nezkušenost, nerozhodnost či nereálně představy o uplatnění.“, str. 44; „Dalo by se tedy říci, že 

existuje určitý rozpor mezi tím, co někteří aktéři ve strategické rovině vnímají jako žádoucí, a tím, 

co je deklarováno ve strategických dokumentech politiky zaměstnanosti.“, str. 45. Těžko lze také 

mluvit o „sdílené sociální konstrukci“ (str. 35) na základě 4 expertních rozhovorů. A naprosto mimo 

je potom závěr, že „Vliv sociální konstrukce na cílenost politiky zaměstnanosti vůči skupině 

nezaměstnaných mladých lidí jako celku je díky výše zmíněným vnějším faktorům poměrně 

omezený.“, str. 46. Takový závěr nelze vyvozovat z provedené analýzy dokumentů a rozhovorů! 

Z těchto výroků je patrné, že autor nesprávně využívá kvalitativní přístup k zodpovězení otázek, 

které takovému přístupu nenáleží. 

Druhá vážná výtka k metodologii se týká deklarované narativní/tematické analýzy dokumentů a 

rozhovorů. Autor několikrát opakuje, že se nesoustředí jen na to, „co“ se říká, ale klade důraz na to, 



 

 

 

„jak“ se to říká. Celé práci však dominuje deskriptivní přístup a to „jak“ jaksi chybí. 

 

3) Věcná stránka 

Tím se dostávám k věcné stránce, kde musím konstatovat, že autor nenaplňuje hlavní cíl práce, tj. 

vysvětlit vztah mezi sociální konstrukcí a veřejnou politikou“, ale pouze částečně naplnil dílčí cíl 

„popsat vývoj a současný stav sociální konstrukce nezaměstnaných mladých lidí.“ Částečně proto, 

že neprovedl opravdovou analýzu vývoje soc. konstrukce (viz výše). Vzhledem k druhému dílčímu 

cíli se mu už z povahy věci nemůže podařit vysvětlit, „jak se sociální konstrukce prosazují do 

veřejné politiky, a to jak ve fázi rozhodování o podobě (formulace), tak ve fázi implementace 

politiky zaměstnanosti.“ Jednak sleduje pouze samotné konstrukce, nikoliv procesy, a jednak úplně 

pomíjí druhou dimenzi teoretického rámce SKCP, kterou je moc cílové populace. To znovu ukazuje 

k nepropojení teorie a metodologie a nepromyšlení celkového designu práce, především vztahu cíle 

– otázky – metody. 

Z věcného hlediska postrádám hlubší diskusi dvou klíčových problémů českého přístupu k této 

problematice. Tím je jednak resortismus v podání MŠMT a MPSV a jednak rozdíl mezi definicí 

mladých nezaměstnaných a NEETs. Oba problémy se v práci objevují, nicméně chybí důslednější 

analýza. Právě na těchto tématech se ukazuje, že rozhovory i samotná analýza spíše klouzají po 

povrchu a nejdou do podstaty věci (neřeší výše zmíněné „jak“). Sám autor nemá úplně jasno 

v rozdílu mezi NEETs a nezaměstnanými, a pravděpodobně proto ani nemůže rozumět případným 

více či méně skrytým náznakům skrytých v dokumentech (navíc neanalyzoval např. zprávy o 

implementaci, ale pouze samotné strategické dokumenty). Nelze proto podle mého názoru tvrdit, že 

„Evropská unie pociťuje problémy mladých lidí na trhu práce daleko výrazněji a řešení jejich 

nepříznivé situace považuje za jednu z hlavních priorit. Tento důraz se pak automaticky přenáší do 

tuzemských strategických materiálů, bez reflexe toho, že situace mladých je v České republice 

poněkud odlišná od většiny Evropy.“ (str. 29). Naopak je tato rozdílnost velmi zdůrazňována a ČR 

se vymezuje poměrně výrazně (na poměry EU) proti implementaci Záruk pro mladé. Nechce 

politiky směřovat na NEETs, ale na mladé nezaměstnané (protože NEETs podle ní tvoří marginální 

skupinu, která stejně o práci z různých důvodů nestojí).          

 

4) Celkové hodnocení  

Celkově hodnotím práci jako nepříliš přesvědčivou. S výjimkou formální stránky má prakticky ve 

všech ohledech zásadní slabiny. Autor pouze s výhradami prokázal zvládnutí analýzy 

veřejněpolitického problému a schopnost napsat srozumitelnou a informovanou závěrečnou práci. 

 

    

Proto doporučuji práci přijmout k obhajobě s hodnocením „dobře“. 
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