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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Cíl práce, který je stanovený v úvodu, byl splněn. Práce má vhodně zpracovaný teoretický úvod do 

výzkumného tématu. Přínosná je empirická část práce, která zahrnuje analýzu statistických dat 

zaměřenou na využívání nástrojů aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti v Karlovarském kraji, 

součástí je porovnání se statistickými daty za celou ČR. Závěry práce jsou podložené provedenou 

analýzou a doplněné hodnocením autorky.  

Práce má přehlednou strukturu, kapitoly na sebe logicky navazují, statistická data jsou zpracovaná do 

tabulek a grafů. Práce s odborným jazykem a jazykové zpracování jsou na vysoké úrovni.  

K obsahu práce mám jen drobné připomínky: na s. 10 autorka uvádí, že v současné době se ekonomiky 

snaží zabránit vysokým mírám inflace. Toto tvrzení neodpovídá současné době, kdy problémem je 

hrozba deflace. Na s. 11 autorka zařazuje vyšší pracovní výkony pod produktivitu práce, ale vyšší 

pracovní výkon je projevem také vyšší intenzity práce.  

Práci se zahraniční literaturou nehodnotím, autorka použila pouze česky psané zdroje.   
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Metodické poznámky: 

 
1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2 Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte spolu s bakalářskou/diplomovou prací na sekretariát Katedry marketingu, obchodu a služeb, Fakulta 

ekonomická ZČU – v případě plzeňské části fakulty: Husova 11 - Plzeň 306 14; v případě chebské části fakulty: Hradební 

22 – Cheb 350 11 (viz www.fek.zcu.cz). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání 

originálu). 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Na s. 26 uvádíte jako jednu z příčin nezaměstnanosti v Karlovarském kraji profesní nesoulad mezi 

nabídkou a poptávkou volných pracovních míst. Upřesněte, jaká volná pracovní místa jsou v nabídce 

(příklady) a jaká pracovní místa uchazeči o práci poptávají (příklady). 

 

2) Na s. 51 hodnotíte počet účastníků rekvalifikací a doporučujete systémové změny v oblasti 

vzdělávání. Sledovala jste věkové složení účastníků rekvalifikačních kurzů v Karlovarském kraji? Jaká 

věková skupina převažuje? Jsou mezi nimi absolventi škol? Pokud ano, tak jakého typu škol a jakých 

studijních oborů?                

 

 

 

 
V Plzni, dne 2. 6. 2017       Podpis hodnotitele  


