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Bakalářská práce N. Jarošové se věnuje mimořádně aktuálnímu tématu, které v současné době pálí 

jak Evropu, tak ČR, a to dopadům ekonomické krize na trh práce, na vývoj zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti. Jejím hlavním cílem je zmapovat doporučení týkající se politiky zaměstnanosti v 

době krize na úrovni EU, analýza jejich vlivu na ČR a posouzení oblasti financování politiky 

zaměstnanosti v ČR.  

 

Autorčin přístup vychází z analýzy dokumentů týkajících se dané oblasti a je přesně popsán 

v metodologické části. Jedná se o přístup, který je více či méně popisný a má kompilační povahu, ale 

autorka se pak v dalších částech snaží o jakési shrnutí svých zjištění. Přece jenom bych zejména 

v závěrečné části ocenila hlubší zhodnocení zejména české politiky zaměstnanosti v krizovém 

období, poukázání na její slabá místa. Např. v evropských dokumentech byla zmiňována nutnost 

posílení aparátu zaměstnanců úřadů práce v členských zemích, v ČR k tomuto procesu nedošlo. 

Naopak, reforma institucionálního systému veřejných služeb zaměstnanosti mohla ve svých 

důsledcích vést (nebo v budoucnosti povede) ke snížení kapacity pro aktivní řešení problematiky 

zaměstnanosti u nás.  

 

Domnívám se, že cíle této práce byly naplněné na velmi dobré úrovni, i když v závěru se k nim 

autorka již moc nevrací, což považuji za dílčí nedostatek této, jinak velmi hezké bakalářské práce. 

 

Bakalářská práce je napsaná velmi kultivovaným způsobem, opírá se o velké množství literatury, 

navíc psané v anglickém jazyce, práce s odkazovým aparátem je na vysoké úrovni. Také chci 

vyzvednout grafické zpracování práce, velké množství grafů a přehledových tabulek. 

 

Jediným vážnějším nedostatkem této práce z věcného hlediska je nesprávný název grafu č. 3 – Vývoj 

počtu zaměstnaných …, přičemž z následujícího textu je zřejmé, že se jedná o vývoj počtu 

nezaměstnaných.    

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „velmi 

dobře“.  
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