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Pavel Mocek: Nezaměstnanost V České republice a Spojeném království Velké Británie a
Severního Irska

Předkládaná práce se zabývá srovnáváním nezaměstnanosti V České republice a Velké
Británii. Téma je Velmi aktuální a zajímavé. Vzhledem k tomu, že se ovšem nejednalo o téma
zásadně nové a neprozkoumané, musel autor počítat i s vyššími nároky na hodnocení práce.
Auto prokázal svou schopnost napsat ucelený text. Je třeba vyzdvihnout hezký pravopis i
stylistické schopnosti autora. Práce je přehledně a logicky členěna. Autor V zásadě splnil svůj
cíl - srovnat nezaměstnanost a její jednotlivé aspekty V obou zemích. K práci mám nicméně
několik formálních a obsahových výhrad.

Autor velmi málo cituj e. Např. V kapitole „Zaměstnanost podle pohlaví a věku“ (str.
50 - 54) není citováno ani jednou. Taktéž na stránkách 11 - 19 nebo 20 - 30 nenalezneme
jediný odkaz na literaturu. Někdy také cituje špatně. Na str. 65 sice uvádí jednou „tamtéž“,
vzápětí ovšem opakuje dvakrát po sobě název té samé knihy. V citaci navíc chybí stránka a
naopak přebývá údaj ISBN, který může být V seznamu literatury, ale v odkazech pod čarou je
nadbytečný. Pokud uvádí Sociologickýpojem „sociální kapitál“ (str. 67), měl by citovat i
zdroj, kde se o tomto pojmu dozvěděl, at' už to bylo na VŠ přednáškách nebo z děl autorů,
kteří tento pojem zavedli.

Chybně je sestaven seznam literatury. Nelze dělit literaturu na zdroj ovou a použitou.
Obecně platí, že do seznamu literatury uvádíme jen to, co citujeme, nebo na co odkazujeme
V textu. Pokud jsme sice používali nějakou učebnici, ale nijak ji V textu nezrniňujeme, nemá
V seznamu literatury co dělat.

Seznam skutečně citované literatury je Velmi krátký (9 položek, z toho 7 dostupných
online). Dá se říci, že autor sestavil diplomovou práci V první části kompilací učebnic a
V druhé části za použití dat eurostatu a ČSÚ. Druhou část převážně tvoří okomentované
tabulky pocházející z těchto zdrojů, nicméně je nutno uznat, že autor prokázal schopnost
porozumět ekonomickým a statistickým datům a interpretovat je na odpovídající úrovni.

Velmi nedbale je udělán obsah. V obsahu není uveden úvod, přestože se V práci
Vyskytuje. Jsou zde zmíněny kapitoly 2., 2. 2., 2. 5, 2. 6. a 2. 7. Kapitoly 2. 3. a 2. 4 chybí,
ačkoli se V dalším textu vyskytují. I V rámci textu je číslování kapitol špatně: Za kapitolou 2.
následuje ihned kapitola 2.2. I podkapitoly jsou špatně označeny.Nepíšeme „2.3 l“ ale „2. 3.
1“ Pravidlem také je, že do obsahu se dávají všechny kapitoly i podkapitoly. Oddíl „přílohy“
by měl začínat až za anglickým resumé. V předkládané diplomové práci, je ale resumé první
částí přílohy.

Dále mám dvě připomínky obsahového rázu: Autor opomenul srovnání regionální
nezaměstnanostiVe Velké Británii a České republice. Právě regionální rozdíly ve Výši

nezaměstnanostijsou nejzajímavějšími údaji, které nám může komparativní analýza přinést.
Zatímco pro českou společnost autor pokládá za jeden z hlavních ekonomických problémů
budoucnosti stárnutí populace, o britské společnosti a jejich populačních problémech se
V práci nedočteme. Zatímco V příloze se vyskytují tři populační stromy České republiky, pro
případ Británie nenaj deme populační strom ani jeden.

Ačkoli práci kazí výše zmíněné formální nedostatky, pokládám ji za plně obhájitelnou
a k obhajobě ji doporučuji.

PhDr. Stanislav Holubec phĎ
V Praze, 5.5.2008
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