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Diplomová práce Zuzany Pocové se zabývá podporou zaměstnanosti jako součástí širší nebo 

komplexnější (regionální) politiky. Vychází z předpokladu, že podpora zaměstnanosti není jenom 

řešením nezaměstnanosti, ale využíváním celé škály nástrojů a opatření pro podporu nových 

pracovních míst a podporu zaměstnatelnosti lidí. Takto pojatá (tzv. velká) politika zaměstnanosti 

v sobě samozřejmě zahrnuje i (tzv. malou) politiku zaměstnanosti (aktivní i pasivní), která je 

v kompetenci Úřadu práce ČR. Tento přístup ke zkoumání zaměstnanosti není často aplikován, a to 

jak v odborném prostředí, tak na úrovni zodpovědných institucí na centrální úrovni (MPSV, MMR). 

Z tohoto důvodu považuji diplomovou práci Zuzany Pocové za velmi přínosnou. Přispívá k tomu i 

fakt, že se autorce skutečně podařilo zmapovat celou řadu angažovaných aktérů i využívaných 

nástrojů k podpoře zaměstnanosti.  

 

Cílem diplomové práce je „vysvětlit, jak je realizována politika zaměřující se na podporu 

zaměstnanosti v rámci regionální politiky v ČR na příkladu Středočeského kraje“ (str. 22). Hlavní 

cíl byl rozveden do dvou vedlejších cílů: popsat veřejněpolitické nástroje, které jsou využívány k 

podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni a identifikovat hlavní aktéry a jejich přesvědčení 

vzhledem k pojetí politiky zaměstnanosti (malá nebo velká). Cíle práce jsou vhodně formulovány a 

jsou v diplomové práci naplněny na vysoké úrovni.   

 

Teoretickými východisky jsou teorie advokačních koalic a teorie sítí. Považuje uvedená východiska 

za vhodně zvolená. Autorka s nimi v práci pracuje, i když není úplně jasné, na základě jakých 

kritérií vlastně identifikovala/rozlišila 2 koalice a jednu síť spolupracujících aktérů (možná otázka 

pro obhajobu).  

 

Zuzana Pocová využívá ve své diplomové práci kvalitativní metodologii, výzkumný design 

případové studie. Data sbírala formou expertních rozhovorů s hlavními aktéry zaangažovanými do 

podpory zaměstnanosti v rámci regionální politiky (celkem 9 expertů). Data analyzovala pomocí 

tematické analýzy a obsahové analýzy.  

 

Diplomová práce je strukturována do několika kapitol, výzkumná zjištění jsou prezentována 

v kapitole č. 7 Podpora zaměstnanosti ve Středočeském kraji. Zde autorka nejdříve uvádí aktéry a 

jejich roli v podpoře zaměstnanosti, dále nástroje využívané k podpoře zaměstnanosti a pak koalice 

aktérů a jejich přesvědčení. Zde autorka pracuje jak s primárními daty, tak s poměrně velkým 

množstvím sekundárních dat, zejména strategické povahy. Autorka také využívá (zřejmě) vlastní 

kategorizaci veřejně-politických nástrojů, které jsou určené k podpoře zaměstnanosti. Doporučovala 

bych „sociálně-psychologické nástroje“ označovat jako nástroje zvyšující kompetence 

nezaměstnaných osob k začlenění na trh práce. A v té souvislosti mne napadá, že i poradenství by 

spíše patřilo do této skupiny než k věcným nástrojům.  

 



 

 

 

Při čtení této práce mne napadala spousta dalších otázek týkajících se prezentovaných zjištění. 

Identifikované koalice se mezi sebou liší jak mírou formálnosti, tak mírou finančních prostředků, 

kterými disponují. Zdá se, jakoby efektivnější v podpoře zaměstnanosti byla neformální koalice. 

Čím by to Zuzana vysvětlila? Zajímavý osud měla Regionální rozvojová agentura, která původně 

představovala platformu pro zapojení důležitých aktérů na poli regionálního rozvoje Středočeského 

kraji, a následně ji důležití členové opustili nebo museli opustit. Vypadá to, že jedna 

platforma/uskupení je nahrazována druhou. Jakým způsobem by se na tento jev dalo pohlížet (např. 

z hlediska veřejně-politických teorií)?  

 

Z formálního hlediska je diplomová práce na vysoké úrovni, i když malé „chybičky“ se vloudily: 

např. „šetření“ místo řešení (str. 45), „právní“ místo pracovní (str. 57).  

 

Celkové hodnocení: Navzdory zmíněným problémům a drobným nedostatkům považuji tuto 

diplomovou práci za velmi dobře zpracovanou a přínosnou. Doporučuji ji přijmout k obhajobě a 

hodnotit ji výborně (B).  
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