
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice politiky zaměstnanosti v době 

ekonomické krize, v letech 2008 – 2010. Zkoumala jsem, jaká doporučení a opatření byla 

v této oblasti realizována na úrovni Evropské unie a v jakých dokumentech byla zakotvena.  

Po analýze evropských kroků jsem přešla ke studiu České republiky, jako příkladu 

praxe členského státu EU. Vyhledávala jsem, jaká opatření byla přijata na podporu 

zaměstnanosti a eliminaci nezaměstnanosti. Rovněž jsem sledovala, jak opatření ČR navazují 

na kroky EU. 

Při psaní práce jsem postupovala dle analýzy dokumentů popsané Hendlově knize o 

metodách kvalitativního výzkumu. Nejprve jsem si definovala výzkumné otázky, poté to, co 

jsem považovala za dokument. Po nalezení určitého objemu dokumentů jsem vybírala ty, 

které byly relevantní k mému tématu, až jsem došla k výchozímu počtu dokumentů 

užitečných pro moji práci. 

Po zanalyzování všech dokumentů jsem dospěla k tomu, že členské státy nefungují 

v rámci EU samostatně, že všechny jejich kroky jsou v linii priorit definovaných na úrovni EU. 

Tudíž i všechna opatření na podporu zaměstnanosti, která byla v České republice a dalších 

členských státech realizována, navazovala na kroky podniknuté na úrovni EU. 

V otázce řešení problémů zaměstnanosti vzniklých kvůli negativnímu působení 

ekonomické krize bylo hlavní prioritou přijímat kroky na udržení co nejvyššího počtu lidí 

v zaměstnání. V té souvislosti byla přijímána opatření jako zkrácení pracovní doby mnohdy 

kombinované s rekvalifikacemi. Další rozšířenou snahou bylo vytváření co nejvíce nových 

pracovních míst. V té souvislosti byly v době krize více podporovány malé a střední podniky, 

jakožto nejrozšířenější zaměstnavatelé občanů EU. Byla posilována i snaha o zvyšování 

kvalifikační úrovně obyvatel, ať již formou nejrůznějších školení či rekvalifikací. 

Souhrnně řečeno, v rámci EU a v ČR nebyla přijímána žádná nová opatření, ale byla 

posilována ta stávající. Byl kladen důraz na to, aby byla opatření stávajících sociálních politik 

více zacílená a tím pádem více efektivní. 

 

 


