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     Předložená práce o rozsahu 106 stran je systematicky rozdělena do úvodu, devíti 

kapitol, které  jsou dále vnitřně členěny,  a závěru.  Obsahuje též abstrakt 

v angličtině a přílohy vztahující se k tématu. 

 

     Diplomant se nejprve zaměřuje na vymezení pojmů právo na práci a právo na 

zaměstnání a jejich zakotvení v ústavním pořádku ČR a v dokumentech 

mezinárodního práva a práva Evropské unie. Dále věnuje pozornost nezaměstnanosti 

– jejímu pojmu, druhům a důsledkům, a ve třetí kapitole státní politice zaměstnanosti 

a rovněž pojetí a funkcím pracovního práva. Těžiště práce spočívá ve čtvrté až šesté  

kapitole, v nichž je nejdříve zpracována problematika zprostředkování zaměstnání, 

dále je vymezen pojem aktivní politiky zaměstnanosti a podán výklad o jejích 

jednotlivých nástrojích a poté o zabezpečení v nezaměstnanosti. V následujících třech 

kapitolách diplomant věnuje pozornost zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a kontrolní činnosti v oblasti zaměstnanosti. 

 

     V závěru autor uvádí, že právní úprava zaměstnanosti a zabezpečení 

v nezaměstnanosti v ČR je v zásadě vyhovující, otázkou však je, do jaké míry. Je 

toho názoru, že hlavním determinujícím faktorem pro úroveň nezaměstnanosti je 

situace v národním hospodářství. S tím lze jistě souhlasit. Dále charakterizuje 

připravovanou novelu zákona o zaměstnanosti, která prochází legislativním 

procesem. Domnívá se, že některá navrhovaná ustanovení budou předmětem 

diskusí.  

 



     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují 

a jsou vzájemně propojeny, práce je přehledná. Autor vychází z dosti rozsáhlého 

okruhu odborné literatury časopisecké i knižní, a dalších informačních zdrojů, s nimiž  

v textu dobře pracuje a odkazuje na ně. 

 

     Zvolené téma je nepochybně  aktuální a důležité, problematika nezaměstnanosti, 

zejména její omezení a snaha o dosažení plné zaměstnanosti patří mezi základní cíle 

Evropské unie. Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil k jeho zpracování 

s hlubokým zájmem a rozsáhlými znalostmi. Náležitou pozornost věnuje 

mezinárodněprávním, ekonomickým a sociálním aspektům zkoumané problematiky. 

Nezabývá se pouze platnou právní úpravou zaměstnanosti, ale poukazuje i na 

aplikační problémy, kdy vychází z příslušné soudní judikatury a rovněž na její 

vývojové tendence. K řadě otázek zaujímá svá stanoviska.  

      

      Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální. Zvolené téma bylo 

zpracováno komplexně, práce je velmi zdařilá. Svým obsahem i rozsahem převyšuje 

obvyklou úroveň diplomových prací. 

 

  

     Závěrem konstatuji,  že předložená práce splňuje  požadavky kladené na 

diplomové práce, proto ji  doporučuji k obhajobě. 
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