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O P O N E N T N Í   P O S U D E K 

na diplomovou práci Bc. Jiřího Pánka 
s názvem" Zvýšení nákladů na nezaměstnanost při zachování územně-ekologických limitů". 

 

 Práce svým obsahem a formulovanými závěry v plném rozsahu odpovídá zadání. 

Práce je členěna logicky dobře a jednotlivé části na sebe správně navazují. Jednotlivé kapitoly 
byly zpracovány úplně a v dostatečném rozsahu. 

Práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Jejím cílem je popsat jakým způsobem by se 
projevilo neprolomení územně-ekologických limitů těžby na výdajích státu v souvislosti 
s nezaměstnaností, a to zejména s ohledem na útlum a postupné ukončení těžby na lomu ČSA. Tento 
cíl práce beze zbytku splňuje. Autor došel k  závěrům, se kterými mohu vyslovit souhlas. Práce se 
zabývá jednak oblastí mandatorních výdajů státu v oblasti sociální a také ztrátám, které státu vznikají 
v důsledku ztráty zaměstnání. Dané téma je zpracováno poměrně vyčerpávajícím způsobem, 
odpovídajícím zadaní práce. Jedná se o zajímavý pohled na danou problematiku, která je a bude 
v blízké době velmi aktuální. 

Práce využívá i poznatky nabité z praxe autora na úřadě práce. Tyto poznatky obohacují 
teoretickou rovinu práce o rozměr praktický a zvyšují tak její vypovídací hodnotu. Práci pokládám 
v plném rozsahu za původní, přičemž autor velice dobře a vhodně využila dostupnou odbornou 
literatura a poznatky z ní plynoucí přiměřeně a správně zakomponoval do své diplomové práce. 

  Diplomová práce je zpracována na velice dobré úrovni. Autor velice přehledně a jasně utřídil 
jednotlivé kapitoly. Po jazykové stránce nemám práci, až na drobné chyby, co vytknout. V uvedených 
údajích, tabulkách a grafech jsem neshledal žádné závažné chyby, přiložené grafy a tabulky práci 
vhodně doplňují. Po formální stránce je práce též na velmi dobré úrovni a nelze jí nic vytknout. 

 Práce přináší zajímavý pohled na danou problematiku. K publikování však tuto práci 
nedoporučuji. 

 

 Práce odpovídá zadání včetně zásad pro vypracování, a proto jí doporučuji k obhajobě.  

  

V Mostě dne 13. 5. 2013 

  

                                                                                        Ing. Jaroslav Kunc 
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