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Diplomová práce D. Durczoka se týká problematiky veřejných prací, konkrétně veřejně-

prospěšných prací a veřejné služby, v ČR ve vztahu k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Jedná se 

o téma, které sice není úplně nové, ale pořád přitahuje odbornou veřejnost, která hledá efektivní 

způsoby řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Téma je obohacené a institut veřejné služby, který byl 

u nás zaveden v roce 2009 a pak zrušen Ústavním soudem v roce 2012.  

 

Autor si vymezil tři hlavní cíle práce: 1.  Popsat a vysvětlit institucionální nastavení fungování 

systému veřejných prací v systému politiky zaměstnanosti České republiky. 2. Zjistit, jaký je vztah mezi 

veřejnými pracemi a dlouhodobou nezaměstnaností, tj. zda účast na veřejných pracích vede k návratu 

na trh práce. 3. Zjistit příklady dobré praxe a komparovat nastavení veřejných prací s vybranou 

evropskou zemí bývalého východního bloku. Konkrétně se jedná o Polsko, jehož výběr je v práci 

dostatečně zdůvodněn. Uvedené výzkumné cíle byly převedeny do 4 výzkumných otázek. Cíle práce 

byly naplněné adekvátním způsobem.  

 

Teoretická východiska této práce tvoří přístup „workfare“, celoživotní zaměstnatelnosti a teorie 

implementace. Koncepty trhu práce, nezaměstnanosti a konkrétně dlouhodobé nezaměstnanosti jako 

součást teoretického ukotvení práce se už jeví být nadbytečné.  

 

Práce se opírá jak o dostupné odborné analýzy, veřejně-politické dokumenty, tak o primární data. 

Zdrojem primárních dat byly polostrukturované rozhovory s 10 experty (pracovníci úřadů práce, 

měst, zástupci zaměstnavatelů) v Moravskoslezském kraji. Autorovi se podařilo realizovat rozhovor 

také s přímým vykonavatelem veřejně prospěšných prací. 

 

Analytickou část práce tvoří tři kapitoly. V kapitole 4. nazvané Veřejné práce v ČR, kde autor popisuje 

jak veřejně-prospěšné práce, tak veřejnou službu z hlediska jejich institucionálního nastavení, 



 

 

 

finančních prostředků, vývoje počtu uchazečů na ty práce umístěných. V kapitole 5. autor představuje 

podobný institut jako veřejné práce u nás v Polsku. V kapitole 6. pak uvádí další aspekty veřejných prací 

související s návratem nezaměstnaných osob na trh práce, jako posílení pracovních návyků, cílenost 

veřejných prací a finanční odměna, příp. sankce, kde autor prezentuje zjištění získaná z realizovaných 

rozhovorů.  

 

Diplomová práce D. Durczoka je napsaná velmi kultivovaným a srozumitelným způsobem, 

z formálního i obsahového hlediska ji nelze nic vytknout. Autor čerpá jak z českých tak zahraničních 

odborných publikací a řádným způsobem je v textu uvádí.  

 

Celkové hodnocení: Diplomová práce D. Durczoka splňuje požadavky kladené na závěrečné práce na 

vysoké úrovni. Doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit jako výbornou. V rámci obhajoby 

své práce by se autor mohl zamyslet nad tím, zda do budoucna vidí smysl v zachování obou typů 

veřejných prací u nás, tj. veřejně-prospěšných prací i veřejné služby.  
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