
                      Oponentský posudek
      Diplomová práce studenta Tomáše Juříčka nese název Pracovní trh v EU. Práce je 
napsána na 73 stranách textu, doplněných seznamem použité literatury (5 s.). 
Diplomová práce má logickou strukturu. Skládá se z Úvodu, 1. kap. Pracovní trh, 2. 
kap. Pracovní trh v EU a Závěru.
      Autor si zvolil jedno z klasických ekonomických témat, které je ale stále velmi 
aktuální  a potřebné – téma pracovního trhu a s ním spojenou problematiku nezaměst- 
nanosti a  politiku zaměstnanosti. Aktuálnost problematiky násobí fakt, že v době 
posuzování diplomové práce bylo  ukončeno přechodné omezení volného pohybu 
pracovníků  v posledních dvou státech EU – v SRN a Rakousku. Diplomant ve své 
práci vycházel jednak z odborné literatury v tištěné, ale i internetové podobě. Vhodně 
využil dostupné statistické údaje a tabulky, které v práci komentuje. I když má práce 
převážně popisný charakter, je psána dostatečně samostatně a na velmi dobré odborné 
úrovni.
       V prvé části práce autor přibližuje a mapuje obecně problematiku pracovního 
trhu, nezaměstnanosti, politiky zaměstnanosti, úlohu odborů v této oblasti apod. Tato 
část se mu pak stává východiskem pro druhou část diplomové práce, kde se už 
konkrétně věnuje praktickým otázkám pracovního trhu v EU. Zde kromě toho, že 
analyzuje vývoj nezaměstnanosti  a politiku zaměstnanosti v EU, zejména za 
posledních 10 let, přibližuje a kriticky hodnotí evropské strategické plány – tzv. 
Lisabonskou strategii a novou koncepci Evropa 2020. V části, kde popisuje a srovná- 
vá vývoj v jednotlivých zemích, postrádám větší srovnání s vývojem ČR. V 
některých pasážích úplně absentuje. Tento fakt nesnižuje kvalitu práce, ale určitě by ji 
to ještě pozdvihlo.
       Po formální stránce jazykové, stylistické a citační diplomová práce splňuje 
požadavky na podobný typ prací. Diplomant prokázal zájem a zkoumanou 
problematiku, dostatečnou odbornou erudici a dobré zvládnutí základů vědecké 
práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
 
Otázky k obhajobě  
1. Srovnejte stručně vývoj nezaměstnanosti a politiky zaměstnanosti v ČR s vývojem 
v ostatních zemích EU (základní shody a rozdíly).
2. Naznačte možné využití DP Základů společenských věd.
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