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Problematika nezaměstnaných mladých lidí v době poslední ekonomické krize přitahovala v zemích 

EU poměrně velkou pozornost jak analytiků, tak tvůrců politiky, neboť se počty nezaměstnaných 

mladých lidí (stejně tak jako počty tzv. NEET mladých lidí) radikálně zvyšovaly. Situace v ČR však 

tak dramatická nikdy nebyla (a není), i když i u nás došlo k určitému posunu politiky zaměřené na 

mladé lidi. Diplomová práce Jiřího Stanzela se zabývá problematikou nezaměstnaných mladých lidí 

jako cílové skupiny veřejné politiky, kterou chápe především jako politiku trhu práce, nebo malou 

politiku zaměstnanosti. Můžeme polemizovat o tom, do jaké míry může samotná politika trhu 

práce, zejména programy aktivní politiky trhu práce, vyřešit situaci mladých lidí na trhu práce, a do 

jaké míry toto téma spadá rovněž do vzdělávací politiky, tj. působnosti MŠ. Autor se rozhodl zúžit 

svůj záměr jenom na politiku zaměstnanosti a působnost institucí v gesci MPSV, což považuji za 

vhodný postup.  

 

Hlavní cíl práce je formulován následovně: „na příkladu skupiny nezaměstnaných mladých lidí 

vysvětlit vztah mezi sociální konstrukcí a veřejnou politikou“ (str. 5). Uvedený cíl je dekomponován 

do dvou dílčích cílů: popsat vývoj a současný stav sociální konstrukce nezaměstnaných mladých 

lidí a vysvětlit, jak se sociální konstrukce prosazují do veřejné politiky, a to jak ve fázi rozhodování 

o podobě (formulace), tak ve fázi implementace politiky zaměstnanosti (str. 5) Autor jednoznačně 

formuluje určité zúžení svého přístupu, a to: „popsat jak skupinu nezaměstnaných mladých lidí 

vnímají aktéři, kteří se podílejí na tvorbě politiky zaměstnanosti jim určené“ (str. 6), a zároveň tyto 

konstrukce mezi sebou srovnat. Stanovené výzkumné cíle považuji za adekvátní vzhledem 

k výzkumnému problému i povaze (magisterské) závěrečné práce ve smyslu „volnější“ práce s níže 

uvedeným hlavním teoretickým východiskem (SKCP).  

 

Autor se na uvedenou problematiku dívá prizmatem teorie sociální konstrukce cílových skupin 

(SKCP) a zároveň teorie veřejně-politického cyklu. Uvedené teorie považuji za vhodně zvolené 

vzhledem k stanoveným výzkumným cílům. Zároveň se zde naznačuje, že se práce nebude výlučně 

opírat o SKCP pro vysvětlení designu politiky, ale také o sociální konstrukci těch, kteří se účastní 

rozhodovací a implementační fáze politiky.  

 

Zvoleným výzkumným designem je případová studie. Práce využívá kvalitativní metody sběru a 

analýzy dat. Jako hlavní zdroj dat slouží veřejně-politické dokumenty (operační programy a 

strategie, odborné analytické studie (i když nejsou, kromě jedné, explicitně uvedené) a expertní 

rozhovory se 4 odborníky na dané téma (VUPSV a NUOV), pak s 3 tvůrci politiky (MPSV, GŘ ÚP) 

a 4 zaměstnanci poboček ÚP. Z hlediska zaměření práce se domnívám, že se jedná o dostačující 

vzorek expertů, i když samozřejmě ne úplně vyčerpávající (což není v silách studenta 

magisterského oboru). Výběr expertů byl prováděn tak, aby všichni dotazovaní byli profesně 

zainteresováni v dané problematice co nejdelší dobu a mohli tak sledovat její vývoj v čase. Opírání 

argumentace o výzkumnou studii z konce 90. letech vyplývá ze snahy autora o zachycení proměny 



 

 

 

sociální konstrukce v čase, navíc autor se i v rámci expertního šetření dotazoval na proměnu 

vnímání mladých lidí. Problematika nezaměstnanosti mladých lidí vzhledem ke své poměrně nízké 

závažnosti nikdy nepatřila do popředí pozornosti jak výzkumníků, tak tvůrců politiky 

zaměstnanosti, takže odborných analýz na dané téma nebude mnoho.  

 

Diplomová práce je následně strukturována do dvou kapitol – Sociální konstrukce nezaměstnaných 

mladých lidí (kapitola 5.) a Vztah sociální konstrukce a politiky zaměstnanosti (kapitola 6.) V 

Závěru pak autor uvádí svá hlavní zjištění a odpovědi na výzkumné otázky. Poukazuje na to, že ve 

fázích tvorby a realizace politiky určené pro mladé nezaměstnané se uplatňují dvě sociální 

konstrukce mladých lidí – mladí lidé, u nichž se kumuluje více problémů mimo nízkého věku – a 

pak mladí lidé obecně jako absolventi škol (tj. homogenní skupina). Realizovaná politika je, dle 

zjištění autora, navíc ovlivňována přístupem EU k dané problematice, která akcentuje trochu jiné 

pojetí této cílové skupiny a pak aktuální situací na pracovištích Úřadu práce. Podle mého názoru 

autor ve své diplomové práce stanovené cíle naplnil, i když mnohem lépe se mu povedlo vysvětlit, 

jak skupinu nezaměstnaných mladých lidí vnímají aktéři, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci 

politiky zaměstnanosti jim určené.   

 

Celkové shrnutí práce: Diplomovou práci Jiřího Stanzela považuji za velmi kvalitně zpracovanou a 

napsanou závěrečnou práci, která naplňuje požadavky kladené na absolventa našeho oboru. Dle 

mého názoru se ve své práci snaží o explanační přístup, navíc s využitím teoretického rámce, který 

je v našich podmínkách poměrně novým a je tak problematické najít inspiraci pro jeho 

metodologické uchopení. Doporučuji uvedenou práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „výborně“.   
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