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vývoje nezaměstnanosti v České republice po roce 1993 a komparace
se stavem nezaměstnanosti v Evropské Unii. Byly představeny
metodologické postupy, včetně vymezení základních pojmů. Z
hlavních výsledků bylo poukázáno na rozdílnou úroveň
nezaměstnanosti v České republice jak podle používaného ukazatele,
tak podle pohlaví, věku či úrovně vzdělání; následovalo krátké
porovnání vývoje nezaměstnanosti České republiky, sousedních států
a EU-28. Při čtení posudků školitelka poukázala na ne příliš
demografické téma, navíc často se měnící, přesto lze konstatovat, že
se jedná o téma aktuální a důležité pro praxi. Kladně hodnotí
koncepci práce, kdy jsou popsány nejprve kontexty, a teprve posléze
je postoupeno k vlastní analýze. Oponentka potvrdila aktuálnost
tématu, které má přesah do celé řady vědních oborů. Určité výtky
vidí v používání rozsáhlých přímých citací, což vedlo mj. také k
zúžení studované problematiky v určitých pohledech, nicméně vidí
práci jako odpovídající pracím bakalářského typu. Student na
uvedené výtky reagoval aktivně, vysvětlil pohnutky, které ho vedly k
určitým krokům, které byly kritizovány v posudcích. Práce byla
shledána komisí jako standardní a ohodnocena známkou velmi dobře.
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