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Předkládaná

práce přináší velmi důkladnou analýzu aktivní politiky zaměstnanosti
(APZ) v evropském kontextu . Práce se opírá o reprezentativní literaturu a pracuje s ní velmi
efektivně . Práce je ov šem spíše souhrnem literatury, nep řin áš í vlastní příspěvek k tématu
práce. Navrhuji proto diplomovou práci ohodnotit stupněm velmi dobře.
První dvě kapitoly přinášejí definici základních pojmů a pOKlIS o parametrizaci "dobré"
APZ . Autorka jen okrajově zmi ňuje otázku nákladů APZ, které musí být kryty vyšším
zdaněním a tedy vnášejí do ekonomiky další distorze. Třetí kapitola se věnuje zkušenosti
několika evropských zemí s pou žíváním APZ , nicméně činí tak především verbálně. Je
například škoda, že tabulka na s. 3 O není protažená do současnosti, neboť dynamika
nezaměstnanosti v různých zemích EU byla od roku 2002 rozdílná.
Čtvrtá kapitola se věnuje APZ v České republice a ukazuje její limity. Sdílím
s autorkou přesvědčení , že vysoká česká nezaměstnanost je institucionální povahy a i proto je
škoda, že práce nijak neanalyzuje nový zákoník práce přijatý na jaře roku 2006, na který jsou
velmi rozporné názory. V části 4.5 je potěšující , že autorka se nezalekla autority a uvedla
problémy spojené s hodnocením efektivnosti APZ , především selection bias. Na s. 59 autorka
uvádí , že větší podpora práce na částečný úvazek by mohla omezit nezaměstnanost. Zajímalo
by mne , jakou formu by tato podpora měla mít, resp. co brání většímu využívání zkrácených
úvazků v současnosti.

Pátá kapitola je , podle mého názoru, zbytečná, neboť jen opakuje předchozí text . Šestá
kapitola se zaměřuje na Moravsko-slezský kraj a jeho vysokou nezaměstnanost. Dvacet pět
stránek této kapitoly je však naplněno t éměř výhradně popisem situace na severní Moravě a i
hodnocení na s. 85-88 nejde nad úroveň diskuse základních statistik.

I
I

I

I

I

I
I
I
I

I

I

Závěr

shrnuje výsledky práce. Práce
ohodnocení práce stupněm velmi dobře .

splňuje

podmínky na obhajobu a navrhuji její

