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Kriitiline analüüs 

Probleemipüstitus  

Antud uurimistöö puhul ei ole probleemi püstitatud. Töö sissejuhatus on üleüldiselt võrdlemisi 

lonkav ja raskesti loetav, teatud lausetes puudub absoluutne loogika ja voolavus. On 

põhjendatud, miks teema on valitud (uudsus), sellele järgnevad üksteise järel kolm küsimust, 

viimasena välja toodud töö eesmärk. Võimalik, et autor on mõelnud lõputöö valiku põhjenduse 

all silmas antud töö probleemi, kuid välja seda toodud ei ole. Ei arvesta põhjendusena ka seda, 

et autor on välja toonud selle, et antud temaatikat ei ole varasemalt uuritud. 

Uurimistöö eesmärgi ja metoodika peatükis on välja toodud hüpotees. Varasemalt pole seda 

võimalik kuskilt välja lugeda. Kui arvestada seda probleemina, siis antud probleem on 

legitiimne 

Uurimisküsimused 

Kokkuvõttes on küsimused arusaadavad ja loogilised, seotud eelnevaga. Pigem jääbki 

selgusetuks, mis on antud töö probleem, mis on need küsimused üleüldse esile kutsunud? Töö 

eesmärk on arusaadav, kuid antud töö struktuur lihtsalt ei haaku omavahel. 

Uurimismeetodid  

Meetodina on kasutatud anketeerimist ja refereerimist. Anketeerimine võimaldab küsitleda 

anonüümselt suuremat hulka noorsootöötajaid. Valimiks on töötavad noorsootöötajad ja 

noorsootöö õppeala tudengid. Antud töö autor ei ole välja toonud ühtegi kitsaskohta, mis võiks 

esineda antud meetodit kasutades. Autor on välja toonud vaid meetodi, valimi kriteeriumi ning 

selle, kuidas uurimust läbi viidi, kaua see aega võttis. Puudub igasugune taustainfo, mille alusel 

on töö autor mingid valikud teinud oma töös. Meetod on seotud teoreetilise osaga läbi töö 

eesmärgi, mis on sõnastanud sotsiaalmeedia võimalused, millest on juttu ka teoreetilises osas. 

Analüüs 

Analüüsi alguses avatakse taustinfot selle kohta, kes osalesid uurimuses (sugu, vanus, 

tööstaaž), mis oleks infona võinud olla pigem osa valimist, mitte analüüsist. Välja on toodud 

iga küsimuste/tulemuste kohta joonis, millele eelneb kokkuvõtlik järeldus. Teatud kohtades 

analüüsi osas on autor hakanud lahti seletama erinevaid sotsiaalvõrgustikke, mis on varasemalt 

juba tehtud ja ei oma vajadust selleks. 



Antud analüüs haakus uurimismeetodi kirjeldusega, uurimisküsimused said vastused. Samas, 

analüüsi käik ja tulemused on jällegi nii ebaloogiliselt esitatud, et kohati jääb analüüsi lugedes 

mulje nagu loeks teoreetilist ülevaadet. Samuti on tulemuste osas väga suur rõhk 

kommunikatsioonil (täpsemalt kriisikommunikatsioon), millest autor pole töö sissejuhatuses 

juttugi teinud. Analüüsi peatükis on välja toodud ka arutelu, mida lugedes on tegelt lihtne 

järeldada, et tegu on järeldusega, mitte enam aruteluga. Sellest tulenevalt ei ole uurimistöös 

järeldust välja toodud. 

Järeldused 

Nagu eelpool välja toodud, puudub antud uurimistöös järelduste sektsioon. Järeldused on 

mingil põhjusel välja toodud analüüsi peatükis, arutelu all. Arutelu/järelduse all on samuti välja 

toodud see, kui oluline on kommunikatsioon ja psühholoogia (absoluutselt ei haaku hüpoteesi 

ega eesmärgiga).  

Kokkuvõttes ütleb töö autor, et lähtub tehtud järeldusest (mida antud töös ei ole). Samuti on 

kokkuvõttes järsku välja toodud turundamisinformatsioni ning sotsiaalvõrgustike struktuuri 

arvessevõtmise olulisust turundamist tehes – analüüsis samas on 60% tulemustest 

kommunikatsiooniga seotud, turundamist ei tähelda üldse (välja on toodud 

kriisikommunikatsioon ning räägitud hoopis teisest teemast, kui on antud uurimistöö fookus). 

Viimaseks on välja toodud lause, mis väljendab seda, et turundus = kommunikatsioon, 

vähemalt antud töö raames. 
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