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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Objasněte, proč položky dotazníku zjišťují i skutečnosti nesouvisející s cíli výzkumu.
2. Jaká řešení nezaměstnanosti mladých lidí lze považovat za pedagogická?
3. V čem může provedený výzkum obohatit dosavadní praxi Úřadů práce při práci s mladými 
nezaměstnanými?
4. Jak si vysvětlujete rozpor mezi náhledem pracovníků ÚP a mladých nezaměstnaných na 
hodnocení poskytované pomoci?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová  práce  se  pokouší  přiblížit  životní  situaci  mladých  nezaměstnaných  a  nastínit
pedagogické  možnosti  řešení  jejich  nezaměstnanosti.  Je  členěna  tradičně  na teoretickou  a
empirickou  část.  V  teoretické  části  je  kladen  důraz  na  vyjasnění  komplexně  uchopené
kategorie nezaměstnanosti mladých lidí a na její řešení z pohledu státní politiky zaměstnanosti
a politiky vzdělávací, přičemž pedagogická dimenze řešení je vztažena zejména ke konceptu
celoživotního vzdělávání. Užitá odborná literatura je zejména česky psaná, nicméně ve vztahu
k tématu vhodně volená. V empirické části se autorka na základě dotazníkového šetření snaží
zjistit,  zda referenti  zaměstnanosti  úřadů práce při  spolupráci  s  mladými nezaměstnanými
využívají pedagogické způsoby řešení nezaměstnanosti, dále pak, jak jejich intervenci hodnotí
na sami mladí nezaměstnaní. Cíl práce je v základních obrysech splněn.

Klady práce:
Aktuálnost a společenská závažnost tématu.
Začlenění tabulek a grafů do výkladu, který tak získává na přehlednosti a je podložen daty.
Závěry k cílům výzkumu jsou pregnantně formulovány.
Badatelsky přínosné je zjištění rozporu mezi hodnocením intervencí ze strany pracovníků ÚP
a z pohledu mladých nezaměstnaných.
Možnost využití výsledků šetření ke zlepšení praxe Úřadů práce.
Dobré grafické zpracování.

Nedostatky práce:
Některé  partie  teoretické  části  ulpívají  na  povrchu  a  nejsou  dostatečně  rozpracovány  ve
vztahu k tématu práce (viz např. kap. 3.2.3). 
Konkrétní pedagogické postupy řešení nezaměstnanosti mladých lidí jsou pojmenovány až v
empirické  části  práce,  v  teoretické  však  nejsou  konceptualizovány.  Navzdory  náročnosti
takového úkolu se o to autorka měla pokusit.
Dotazník svými položkami přesahuje zacílení výzkumu, aniž by bylo zřejmé, proč tomu tak
je.
Statistické zpracování dat je pečlivé, ale pouze na elementární úrovni.
Škoda, že se diplomantka nepokusila zformulovat doporučení pro praxi.
Nedokonalá  je  místy  korektura  práce,  viz  např.:  Vyhodnocení  dotazníkové  šetření  (s.47),
Hlavním cíle výzkumu je zjistit… (s. 44), Obě skupiny respondentů se shodli… (s. 75).
Závěry 

Doporučení k obhajobě: doporučuji
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