
Posudek vedoucího na magisterskou práci Bc. Anny Lichtenberkové: Struktury a trendy 

nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky 

 

Problematika nezaměstnanosti je stále aktuálním tématem vzhledem ke stále měnící se intenzitě a 

kontextu. Okolnosti jejího výskytu, struktury a trendy jsou do značné míry ve vyspělých zemích 

podobné, ale každá ekonomika má i svá specifika. I když Česká republika je označována v současné 

době jako země s velmi nízkou nezaměstnaností je užitečné podívat se na tuto problematiku hlouběji, 

včetně vybraných mezinárodních srovnání. 

 

 Předložená magisterská práce v rozsahu 78 číslovaných stran se zabývá problematikou 

nezaměstnanosti v deseti kapitolách z nichž první je úvodní a poslední závěrečná. V úvodní části je 

specifikován charakter nezaměstnanosti a její kontext. Jsou zde uvedeny cíle práce a období studia 

nezaměstnanosti od roku 1993, tj. od vzniku České republiky do roku 2016. Nechybí ani nástin struktury 

řešení zkoumané problematiky. Autorka správně začíná ve druhé kapitole přehledem legislativy a 

příslušných definic ekonomické aktivity, nezaměstnanosti, podpory apod. Dalším tématem druhé 

kapitoly je přehled politik zaměstnanosti a jejich institucionálního zabezpečení. Zdroje dat a metodika 

jsou popsány ve třetí kapitole. Jsou zde správně a podrobně uvedeny dva základní a průběžné datové 

zdroje, tj. Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) a nezaměstnanost registrovaná Úřady práce. 

Následují definice ukazatelů: obecná míra nezaměstnanosti, podíl nezaměstnaných osob apod. Druhy 

nezaměstnanosti (frikční, strukturální, cyklická, sezónní apod.) jsou představeny ve čtvrté kapitole, 

včetně tématu délky jejího trvání. Teoretická část diplomové práce je zakončena pátou kapitolou 

věnovanou dopadům nezaměstnanosti (ekonomickým, sociálním, zdravotním apod.) a vymezením 

rizikových skupin. Vlastní analytická část začíná šestou kapitolou, a to popisem trendu obecné míry 

nezaměstnanosti, strukturou nezaměstnaných podle délky trvání nezaměstnanosti včetně trendu 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Sedmou a osmou kapitolu lze považovat za stěžejní, protože je zaměřena 

na hlubší analýzu nezaměstnanosti v roce 2016 na základě dat VŠPS. Autorka na začátku správně 

upozorňuje (Tabulka 3) a vysvětluje rozdíly mezi počty nezaměstnaných vykazovaných na základě 

VŠPS a Úřadů práce. Strukturální charakteristiky nezaměstnanosti jsou popsány v osmé kapitole. Jedná 

se o diferencující znaky, jakými jsou pohlaví, věk, vzdělání a region, které jsou systematicky 

prezentovány pomocí dvou ukazatelů obecné míry nezaměstnanosti a podílu nezaměstnaných. Kapitola 

je zakončena vícerozměrnou analýzou pomocí binární logistické regrese kde modelovanou 

pravděpodobností je být zaměstnaný. Výsledky tohoto regresního modelu jsou prezentovány 

v tabulce 7; pro čtenáře by bylo srozumitelnější, kdyby hodnota OR (expB) pro referenční kategorii byla 

vyjádřena hodnotou jedna, respektive v případě koeficientu B nulou. V textu jsou však výsledky správně 

a srozumitelně interpretovány. Poslední devátá kapitola je pak zaměřena na mezinárodní srovnání 

s důrazem na země Visegrádské čtyřky za použití obecné míry nezaměstnanosti, jejího trendu a dalších 

diferenčních znaků. 

 

Předložená magisterská práce Bc. Anny Lichtenberkové řeší v zásadě nadčasové téma 

nezaměstnanosti. Práce má spíše přehledový charakter, je ale srozumitelně a stylisticky dobře napsána. 

Autorka zvládla i náročnější metodu vícerozměrného regresního modelu, který vlastně předchozí 

deskriptivní charakteristiky nezaměstnanosti syntetizuje. Hodnotíme-li práci jako celek lze říci, že 

srozumitelně předkládá zvolené téma a splňuje tedy požadavky kladené na magisterské práce, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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Str.62 které Logistický koeficient má být malé písmeno logistický 

Str. 63 tabulka 7 jestliže koeficient je označen B potom v dalším sloupci mělo být exp(B) nikoliv 

exp(Bk) 


