
Posudek
na diplomovou práci Kateřiny Tůmové zpracovanou na téma  Zaměstnanost a 

nezaměstnanost v EU

Předložená diplomová  práce je zpracována na aktuální téma. Diplomantka se 

v ní  zabývá  rozborem zaměstnanosti  a  nezaměstnanosti  v Evropské  unii.  Vyzdvihuje  široké 

sociálně ekonomické souvislosti sledovaných problémů a hodnotí je podle interdisciplinárních 

hledisek. 

Cíl  práce je jasně vymezen a odpovídá zadání diplomové práce, metody zpracování 

využívané autorkou jsou adekvátní tématu práce. Struktura práce je logická. Diplomová práce 

se  v  obecně  teoretické  části  opírá  o  vymezení  základních  kategorií  a  v praktické  části  je 

zaměřena  na  hodnocení  politiky  zaměstnanosti  v EU.  Rozebírá  vývoj  nezaměstnanosti 

v Německu a Rakousku a hodnotí  politiku zaměstnanosti v těchto zemích. Poněkud nesourodě 

v práci  působí  kapitola  třetí,  která  je  nazvána  Politika  zaměstnanosti.  Tato  kapitola  oproti  

očekávání v převážné míře pouze popisuje podstatu politiky zaměstnanosti ČR a hodnotí vývoj 

nezaměstnanosti  v České  republice.  Některé  kapitoly  jsou  příliš  podrobně  rozděleny  do 

podkapitol, které svým rozsahem odpovídají spíše odstavcům, to čtenáři komplikuje orientaci 

v textu.  V závěru práce jsou jasně a přehledně prezentovány hlavní výsledky.

Práce je přínosná zejména tím, že je v ní provedena analýza politiky zaměstnanosti 

v Rakouska  a  Německa  a  posouzena  její  účinnost,  a  tedy  vyhodnocen  její  dopad  na 

zaměstnanost  a  nezaměstnanost  ve  sledovaných  zemích.  Na  základě  shromážděných 

podkladů diplomantka mohla provést poněkud důkladnější porovnání obou zemí, a to ve větším 

rozsahu, než jak je uvedeno v závěrech. 

Diplomantka ve své práci  prokázal  porozumění vymezené problematice.  Opírá  se o 

bohatou literaturu a celou řadu pramenů. Práce  je doložena početným odkazovým aparátem a 

je ilustrována přehlednými grafy a tabulkami. Celá práce je napsána kultivovaným odborným 

jazykem a to dokazuje, že autorka dobře ovládla terminologii přináležející k tématu. 

V průběhu obhajoby by diplomantka měl odpovědět na tyto otázky:

1. Jak hodnotí vývoj nezaměstnanosti v Německu a Rakousku?

2. Co má společného a čím se liší politika zaměstnanosti Německa a Rakouska  a její 
výsledky?

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci kladně a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikace: velmi dobře

V Praze dne  27. 4. 2011 PhDr. Milena Tichá, CSc.


	Posudek

