
Oponentský posudek diplomové práce Jakuba Škody na téma 

POHLED "ZDOLA" NA POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI EU 

(PŘÍPAD OV Á STUDIE ČESKÁ LÍPA) 

Diplomant si pro zpracování své práce zvolil velmi aktuální 

téma, a to jak z hlediska evropského, tak z hlediska situace 

v ČR. Politika zaměstnanosti je totiž v poslední době stále 

více diskutovanou problematikou, přičemž se zejména 

v posledních letech hledají účinné nástroje, jež by bylo možné 

použít k dosaženJ. dlouhodobého poklesu nezaměstnanosti, jež je 

zejména v některých regionech na vysoké úrovni. I z tohoto 

hlediska lze pozitivně hodnotit skutečnost, že si autor pro 

svou případovou studii zvolil Českou Lípu a její okolí. 

Práce je systematicky členěna do tří základních částí. V první 

z nich autor mapuje vývoj politiky zaměstnanosti na půdě EU. 

Používá k tomu především internetové zdroje informací a podává 

poměrně vyčerpávající informaci o vývoji této politiky v EU za 

dobu jej í existence, přičemž se podrobněj i zabývá současnou 

situací v oblasti Evropské strategie zaměstnanosti a použitím 

otevřené metody koordinace. 

V další části své práce se autor zabývá vztahem české politiky 

zaměstnanosti a poli tiky zaměstnanosti v EU a popisuj e rovněž 

národní akční plány ČR a další dokumenty v oblasti poli tiky 

zaměstnanosti, jež ČR vydala v souvislosti se svým členstvím 

v EU. V této souvislosti autor nezapomněl na zmínku o platné 

právní úpravě politiky zaměstnanosti v ČR. Pozitivně lze 

hodnotit skutečnost, že se autor snaží zaujmout kritické 

stanovisko k platné právní úpravě v ČR i politice 

zaměstnanosti na našem území. 

Zřejmě nej přínosněj ší část práce tvoří pak samotná případová 

studie z oblasti České Lípy. Diplomant zde diskutuje dříve 

zmapovanou politiku zaměstnanosti a její uplatnění v praxi 



v konkrétním regionu. V této části by se nicméně snad dal 

očekávat poněkud více analytický přístup k získaným poznatkům 

a širší diskuse nashromážděných informací. Přesto je tato část 

poměrně cenným zdrojem regionálních informací z oblasti 

politiky zaměstnanosti. 

Vzhledem k rozsahu předložené práce a dobré úrovni jejího 

zpracování (práce nevykazuje závažnějších formálních ani 

obsahových nedostatků) bych očekávala rozsáhlej ší závěr práce 

a v něm obsažené návrhy možných nových řešení některých 

problémů. 

I přes některé nedostatky práce, shledávám tuto jako 

zpracovanou na velmi dobré úrovni, doporučuji ji k obhajobě a 

dle výsledku obhajoby navrhuji práci hodnotit stupněm výborně. 

V Praze, 31.12.2007 

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

oponent 


