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Posudek školitele na diplomovou práci Věry Slánské: Regionátní ana|ýza
zaměstnanosti v Cesku od 90. let se zaměřením na terciérní sektor.

Diplomová práce Věry Slánské má 75 stran vlastního textu a několik nečíslovaných stran
citované literatury.

Hlavním cílem práce bylo analyzovat vývoj zaměstnanosti v terciéru v ČR v posledním
období. Autorka svůj výzkum vhodně zarámova|a doplněním své práce ana|ýzou vývoje
sektorové struktury zaměstnanosti ve YZ v poválečném období. Tato analýza ve]mi dobře
lkáza|a nejen zpoždění, které česká ekonomika ve struktuře zaměstnanosti zasrovnatelnými
státy vykazuje, ale i některé specifické trendy české ekonomiky, zejm. nárůst zaměstnanosti

v průmyslu v 70. letech.

Na úvodních kapitolách, věnovaných teoretickému vstupu do problematiky, je třeba ocenit
autorčinu snahu o interdisciplinární přístup. ,,Danío. zatuto snahu je však vyrazné zploštění
problematiky a mnohdy zjednodušující či sporné formulace, zejménav kap' 2,2.

Další kapitola je nazvÍxta,,Metodolo gie a data,, a je

zaměstnanosti v terciérním sektoru a problematice

metodologií, kterou autorka pouŽila pti zpracování

není.

věnována především otázce kvality dat o

klasifikace terciérních činností' S vlastní

magisterské ptáce, však čtenář sezniímen

Vlastní jádro práce představují kap. 5, 6 a7. Pátá kapitola je zaměřena na analýzuhlavních
změn vzaměstnanosti vterciéru vdekádě 1991-2001, Hlavním výsledkem je poněkud
překvapivé Zjištění, že absolutní nárůst zaměstnanosti v terciéru v tomto období byl téměř
zanedbate|ný, zatimco naopak k zásadním změnám došlo v proměně zaměstnanosti v rámci
terciérního sektoru. Zvýšení podílu zaměstnanosti v terciérním sektoru, které naznaěujípodíly
na celkové zaměstnanosti jsou tak dány především poklesem zaměstnanosti v sekundéru a
v menší míře i v priméru.

V šesté a sedmé kapitole autorka ana|yzuje vývoj zaměstnanosti v rámci terciéru a to ve dvou
hlavních dimenzích. První rovinou je regionálni ana|ýza zaměstnanosti v progresivních
odvětvích terciéru Versus v ostatních odvětvích terciéru' Dr.uhou rovinou je pak ana1ýza
zaměstnanosti v terciéru v členění na soukromý a veřejný sektor. obě tyto dimenze patří



k velmi aktuálním tématům regionálního ýzkumu' neboť trendy změn ve struktuře

terciémích aktivit dosahují v posledních letech vysoké dynamiky. Výsledky, ke kter1fun
Y autorka dospěla v zásadě potvrzujíformulovan éhypotézy.

Celá práce má výrazně analyický charakter, explanaci byla věnována podstatně menší

pozomost.

Po formální stránce |ze práci výknout četné formulační neobratnosti, v některych případech i
nesprávný způsob cítací (viz str. 15, kde je místo obou autorů uveden jen první autor).

Naopak počet překlepů je poměrně ma|ý,

Podstatně více pozornosti mělo b1,t věnováno překladu abstraktu do angličtiny.

Na závěr mého posudku uvádím, že diplomová práce Věry Slánské i přes výše uvedené

výhrady představuje zajímavou studii pŤi jejimž zpracováni prokátza|a autorka dobrou

schopnost samostatné odborné práce i velmi dobrou orientaci v problematice. Práci proto

doporučuji přijmout k obhajobě.
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