Posudek vedoucího k diplomové práci Lindy Vojáčkové: Regionální nezaměstnanost v Česku v období
ekonomické krize 2008-2011.
Kvantitativní parametry: 89 stran, z nichž 66 zabírá vlastní text a zbytek seznam literatury a zdrojů dat a
přílohy.
Téma zvolené pro diplomovou práci Lindy Vojáčkové lze považovat za důležité a zajímavé. I když již
vznikla řada studií věnující se regionální dimenzi vývoje míry nezaměstnanosti a postupně se objevují i
studie zaměřené na dopady nedávné ekonomické recese, je toto téma stále aktuální a nabízí řadu
zajímavých otázek. Autorka se rozhodla zkoumat regionální specifika těchto dopadů kombinací
hodnocení na úrovni mikroregionů (obcí s rozšířenou působností) a případové studie situace uvnitř
vybraného mikroregionu. Zvolené hypotézy odkazují k diferencovanému vývoji na základě rozdílů
v ekonomické struktuře a k předpokladu o narůstající diferenciaci vývoje uvnitř mikroregionů (viz str. 5).
Přestože návrh struktury práce, který jsme se studentkou diskutovali, vypadal odlišně, považuji její vlastní
volbu zaměření práce za oprávněnou, včetně výběru případové studie ORP Uničov, jakožto regionu
s extrémním vývojem nezaměstnanosti ve sledovaném období.
Jedná se o druhé, přepracované, vydání předložené diplomové práce. Finální struktura práce sleduje
zvolené zaměření hodnocení. První kapitola je věnována teoretickému zarámování. Tato část byla podle
mne oproti první verzi zkvalitněna na přijatelnou úroveň. Zahrnuje relevantní práce (domácí i zahraniční)
a již se nejedná jen o pouhý přehled jejich autorů, ale je určitým způsobem pracováno i s jejich obsahem.
Změn doznala i druhá kapitola věnovaná popisu metodiky. Použity byly jednoduché kvantitativní metody
a grafická znázornění. Vzhledem k ambicím autorky a datům, která využívala, to považuji za dostačující.
Zahrnuty jsou již i základní informace o případové studii mikroregionu Uničova.
V dalších částech se autorka věnuje popisu kontextu a vlastní empirii. Jde o popis vývoje
nezaměstnanosti v Česku, vývoje v období recese a popisu regionálního vzorce míry nezaměstnanosti. I
zde byly oproti původní verzi provedeny změny k lepšímu. Zajímavé může být např. indikace pozitivního
vztahu mezi podílem zpracovatelského průmyslu a nárůstem nezaměstnanosti v úvodním období
ekonomické recese (2009). Informativní je pak také krátký rozbor situace v regionech s nejvyššími
nárůsty nezaměstnanosti (s. 36-38). Kapitola 4 je věnována rozboru situace v ORP Uničov. K rozboru
základních dostupných informací přibyl rozšířený text o hlavních zaměstnavatelích v regionu.
Celkově jsem názoru, že diplomová práce Lindy Vojáčkové byla zkvalitněna a splňuje podmínky pro
přijetí.

10.9.2013, Josef Novotný

