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Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Finanční gramotnost nachází místo v učebních osnovách, je podle studentky účelné také
zavádět předmět, který by připravoval na nezaměstnanost. To je konstrukt hojně diskutovaný,
ale nikoli užívaný v praxi?
2. Způsoby, kterými úřady práce pracují s absolventy, považuje autorka za dostatečné či
nikoliv, kde jsou slabé a silné stránky praxí, které jsou realizovány v rámci naší fakulty?
Přesto, že by se mohlo zdát, že téma problémových skupin na trhu práce je publikačně
vyčerpané, přistoupila autorka ve výzkumném šetření k tomu, že mapovala znalosti
respondentů cílové skupiny. Tento přístup je třeba kladně ocenit, neboť filozofie přípravy na
nezaměstnanost je v podmínkách České republiky zatím v počátečních úvahách. Přestože
v teorii nelze dnes prakticky přinést nic nového, je dobře, že autorka na tuto část
nerezignovala a vše podstatné uvedla. Může se zdát, že text působí rozsáhle, nicméně právě u
podobných témat, je obtížné zvolit optimální teoretickou diskuzi. Popisovaná problematika
nám dále představuje vybraný region, zde tato část práce obsahuje všechny důležité atributy
pro pochopení problému a znalosti regionu. Větší pozornost by si zasloužila deskripce
metodologie dotazníkového šetření a ve svých závěrech se autorka mohla pustit do
odvážnějších interpretací. Přes tyto výhrady se jedná o práci více než zdařilou a lehce
nadprůměrnou.

4

Klady práce: Přístup k analýze problému a také komplexnost, šíře.
Nedostatky: Místy omezená schopnost postulovat hlubší závěry.
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