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Jaká jsou vlastně hlavní pedagogické řešení životní situace nezaměstnaných mladých lidí? 
Jak definujete pojem „životní situace“? 
 

Předložená práce se zabývá aktuálním tématem nezaměstnanosti mladých lidí, absolventů 
různých typů škol. Autorka sama uvádí, že má v oblasti sociální práce s těmito lidmi vlastní 
zkušenosti, protože prošla zaměstnáním na úřadu práce. To je zřejmě také motivovalo 
k volbě tématu diplomové práce. 
Při hodnocení předloženého textu musím zmínit některé nedostatky: 

- Autorka se výrazně opírá o statistická šetření, z nichž ovšem nelze vyčíst mnoho 
pro pochopení situace, v níž se nezaměstnání ocitají na své životní dráze, pokud 
nenacházejí po absolvování školy uplatnění. 

- Výklad ekonomické situace mladých nezaměstnaných je kapitola o 4 odstavcích a 
nejdelší z nich je (s. 22) věnován opět statistikám.  

- Kap. Psychické důsledky nezaměstnanosti mladých lidí označuje jako za 
nejprostudovanější z hlediska vlivu na zdraví, ale kap. má opět 4 odstavce(!) (s. 22 
– 23) v nichž se čtenář v první a posledním nic o tématu nedoví, v prostředních 
dvou jsou ocitovány obecnosti ze dvou studií (například, že nezaměstnanost má vliv 
na zdraví u žen a u mladých mužů.)  

- Ve výzkumném šetření byl použit elektronický dotazník doručovaný emailem a není 
zcela jasné, proč a jak byl dotazník strukturován; čtenář nabývá dojmu, že část 
otázek je nadbytečná a šetření mohlo být sevřenější. 

- Mnohé formulace v celé práci jsou velmi obecné; text by si rovněž zasloužil lepší 
korekturu. Zahlcenost tabulkami vede k otázce, zda se čtenář dozví u každé 
jednotlivé tabulky, co reprezentuje osa Y a co osa X. 

- V celé práci jsou také zvláštním způsobem užívány citace, které v podstatě 
nahrazují formulace autorky a čtenář se nedozví, proč je vlastně autorka použila 
(zřejmě pro zkrášlení textu…).  

Celkové hodnocení: Uvedené dílčí připomínky by neměly zastřít dobrý cíl práce a 
otevření aktuálního interdisciplinárního tématu položeného mezi sociální práci a 
vzdělávání. Vzhledem k poměrné závažnosti tematiky, je téma vhodně zvolené a 
některé výsledky šetření naznačují pluralitu stanovisek a náhledů aktérů na úřadech 
práce a uchazečů o práci na straně druhé. Slabinou práce je setrvání u poměrně 
obecných tvrzení i tam, kde by byl potřeba hlubší a přesnější ponor do problematiky. 
Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na 
práce diplomové a lze ji doporučit k obhajobě.  


