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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Této diplomové práci mohu těžko něco významnějšího vytknout. Analyzovaná tematika je pojata na 
patřičné teoretické, hospodářsko politické i kvantitativní úrovni  a podává tak jednu z nejucelenějších 
informací o aktivní politice zaměstnanosti v ČR. Pokud by měla být bencharkem výborného hodnocení 
diplomové práce její schopnost být publikována v časopise Finance a úvěr,  pak se domnívám, že 
zejména její empirická část těmto nárokům jednoznačně vyhovuje, pokud dokonce nemůže mít 
aspirace i vyšší.  Tomu snad brání jen to, že autorka se rozhodla sespsat jí v češtině, což nepovažuji 
za zcela šťasné a mrzí mě, že jsem na ni v tomto smyslu nevyvinul větší nátlak. Rovněž tak se 
sebekriticky hlásím k tomu, že jsem jí nenabádal, aby v teoretické části při prezentování Beveridgeovy 
křivky explicitněji popsala, jak ji využívá v empirické analýze. Stejně tak není vyloučeno, že při 
podrobnějším průzkumu by se ukázalo, že v ČR existuje o něco málo více literatury na toto téma, než 
se autorce podařilo podchytit. Konec konců i jazyková úroveň práce by mohla být z nejpřísnějšího 
hlediska poněkud kultivovanější. To však jsou do značné míry výhrady přesahující úroveň diplomové 
práce na IES a jde o projev lety navyklého recenzentského hnidopišství.  Jsem ve skutečnosti 
přesvědčden, že tato diplomová práce má v řadě ohledů paramtry Ph.D thesis, a proto zaskluhuje 
ocenění „výborně“, včetně ocenění.  
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 17 

Methods                      (max. 30 points) 30 

Contribution                 (max. 30 points) 30 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 92 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4)  1 
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