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      Předložená diplomová práce studentky Kateřiny Tůmové nese název  Zaměstnanost a 
nezaměstnanost v EU. Práce je napsána na 90 stranách textu, doplněných seznamem Použité 
literatury (7 s.), Seznamem zkratek (1 s.) a Přílohami (24 s.). Práce má ucelenou a vcelku logickou 
strukturu. Možná by bylo vhodnější zařadit kapitolu Trh práce  jako kapitolu úvodní. Struktura 
práce je následující: Resumé a Klíčová slova v českém a německém jazyce, Úvod, 1. kap. 
Nezaměstnanost, 2. kap. Trh práce, 3. kap. Politika zaměstnanosti, 4. kap. Nezaměstnanost a 
politika zaměstnanosti v Evropské unii, 5. kap. Vývoj nezaměstnanosti  v Německu, 6. kap. Vývoj 
nezaměstnanosti v Rakousku, Závěr a viz. výše.

       Téma dané diplomové práce patří k častým a klasickým ekonomickým tématům. Ale přesto je 
to téma stále závažné a dostatečně aktuální. Aktuálnost a závažnost problematiky nezaměstnanosti a 
politika zaměstnanosti vzrostla vlivem světové finanční a hospodářské krize a postupného se 
vymanění z této krize. Aktuálnost této  práce je dána i tím, že se diplomantka v části práce zabývá 
vývojem nezaměstnanosti a politiky zaměstnanosti v sousedních státech, ve SRN a Rakousku, tedy 
posledních dvou zemí v kterých v těchto dnech bylo ukončeno přechodné období omezení volného 
pohybu pracovních sil.

       V prvních třech kapitolách diplomantka přibližuje a  stručně popisuje na základě odborné 
literatury základní pojmy a teorie týkající se problematiky trhu práce, nezaměstnanosti a politiky 
zaměstnanosti. Ve čtvrté kapitole, vycházeje z odborné literatury, internetových zdrojů a 
statistických údajů a tabulek, rozebírá konkrétní vývoj nezaměstnanosti v EU, zároveň 
charakterizuje a hodnotí chronologicky evropské strategické plány, jako byla tzv. Lisabonská 
strategie, nebo je Strategie Evropa 2020. V posledních dvou kapitolách se věnuje konkrétně vývoji 
ve dvou nám sousedních zemích, které se vyznačují jednou s nejnižších měr nezaměstnanosti v EU 
- SRN a Rakouska. Výběr těchto zemí je podle mého dán, a to i oceňuji, i když to sama 
nezdůrazňuje, druhou studijní aprobací diplomantky, tj. německého jazyka. V této části oceňuji tu 
skutečnost, že se autorka věnuje možnostem uchazečů z ČR o získávání zaměstnaní v těchto zemích 
do 30. 4. 2011. V práci naopak postrádám, i když to nebylo hlavním cílem práce, větší srovnání 
vývoje nezaměstnanosti a politiky zaměstnanosti s ostatními zeměmi EU, nebo rozebíranými – SRN 
a Rakouskem.

      Po formální stránce jazykové, stylistické a citační diplomová práce splňuje požadavky na 
podobný druh prací. Diplomantka prokázala zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě.

           Otázky k obhajobě: 1. Proveďte stručné srovnání vývoje nezaměstnanosti a politiky 
zaměstnanosti v ČR se SRN a Rakouskem (rozdíly a shody).

2. Naznačte možnosti využití DP v hodinách ZSV

a případně i v hodinách německého jazyka.

  Návrh klasifikace :

 V Praze 6. 5. 2011                                           PhDr. Stracený Josef, CSc.
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