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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce mapuje změny pracovněprávní legislativy, systému sociálního zabezpečení a jiných prvků regulačního 

rámce pro trh práce v trojici uniních zemí v letech 2007-2010 a závislost místních reforem na modelu 

kapitalismu tradičně uplatňovaného ve zkoumaném státě a na unijním aktivitách spojených s prosazováním 

konceptu flexikurity.   

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Jasné teoretické zakotvení i stanovený cíl. Problematičtější je vybraný časový rámec práce, který nezohledňuje 

skutečnost, že v jednotlivých zkoumaných zemích v příslušném období probíhaly reformy pracovního trhu 

s odlišnou intenzitou. Zejména ve SRN tak jádro reforem proběhlo před zkoumaných obdobím. Autor to ve své 

práci zmiňuje, ale nevyvozuje z této skutečnosti výraznější závěry.   

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Text psán plynule a přehledně. Občasné chyby či vynechávky, jako když na str. 13 uvádí autor, že v knize 

B.Ambala se operuje s pěti modely kapitalismu, ale pak vyjmenovává jen čtyři z nich (asi je vynechán 

anglosaský liberální model). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

V rámci vybraného teoretického rámce a časového záběru kvalitně zpracovaná práce. Důkladně je zpracována 

zejména trojice případových studií věnovaných Francii, UK a SRN.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 Hrála v debatě o reformě pracovního trhu nějakou roli regulace migrujících pracovníků v rámci EU?  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně  

 

 

Datum:  12.6.2017    Podpis: Ivo Šlosarčík 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


