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P edložená práce se dotýká aktuálního tématu, neomezuje se na rekapitulaci známých 

tezí, ale na získaném datovém souboru ukazuje n které zajímavé tendence, které 

obohacují sou asný stav poznání. Práv  tu okolnost, že autorka našla vlastní zdroj 

informací, provedla sekundární analýzu a ukázala možnosti hlubšího zpracování dat, 

hodnotím velmi kladn , vyžaduje totiž schopnost pracovat samostatn  a uplatnit kritickou 

reflexi i ur itou nápaditost p i práci s daty, jejichž výpov dní schopnost (alespo  

v p vodní podob ) se nezdála být p íliš vysokou. Zajímavá je p edevším idea vývojové 

dynamiky v období po 50. roce v ku a její vazba na kvalifikaci nezam stnaných.

Úvodní ásti práce dob e sm ují tená e, jsou zpracovány p ehledn  a na základ  

reprezentativní literatury, výklad je p itom hutný a soust ed ný. Práce tak tvo í kompaktní 

celek, je také napsána srozumiteln a bez chyb. Prezentace dat je na velmi dobré úrovni, 

záv ry jsou p im ené a jasné.

Autorka n které mé drobné p ipomínky zapracovala, možná díl ím detailem by mohla být 

aktualizace demografických prognóz stárnutí populace (s.15), abychom necht  

nepodporovali ší ení demografické paniky. Ne zcela š astná je formulace za átku 

posledního odstavce na s.25. Zajímavé by bylo p ihlédnout v „historizujících“ 

interpretacích k okolnosti, že dnešní padesátníci již prožili v tší ást doby své ekonomické 

aktivity v nových podmínkách. 

Celkov  považuji práci M.Rocskárové za zda ilou, autorka potvrdila schopnost práce 

s daty i s teoretickým aparátem, p inesla dokonce n které z mého pohledu nové 

poznatky. Bez nejmenších rozpak  ji mohu doporu it k obhajob , spl uje všechny nároky. 

Jist  m že aspirovat i na hodnocení stupn m „výborn “.
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