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Jméno studentai

Studiiní obor/zaměření:

Téma diplomové prácei

Hodnotitel - oponcnt:

Podnik - firma:

HODNOCENI DIPLOMOVE PRACE
AkademickÝ řok 20l7120I8

Bc. Mařkéta Trojanová

Podniková ekonomika a management

očekávánistudenlu \!. realita na lrhu práce

doc' lng. Michaela Krechovská, Ph.D.

ZčU, FEK, KFU

Kritéria hodnocení: (1 neilepší' d nejhorší, N-nelze hodnotit)
{) Definorari i uprcce
Bl Vťlodicki oo5lt]o \\rrdco\a"l. pl'.l(c
c) Teoletický z{íklad pláce (rešeršní část)
D) cleněni práce (do kapitol, podkapito], odstar'ců)
E) .Taz'vkové zpr'acování práce (skladba r'ět. gramatika)
F) Forn'rální zpracování práce
G) Přesnost 1brnulací a práce s odbornýmjazykem
H) Práce s odbornou literaturorr (normy. citace)
I) Práce se zahraniční 1itentulorl Íroveň sorrlrrnu v cizínr.jazvce
J) Celkov}'' postup řešeni a pťáce s in1blmacemi
K) Závěry práce a jejich formuiace
L) Splněni cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii. plo praxi)
N) Přístup autora k řešení probleilatik'v pr'áce
o) Celkový dojem z pr1rce

Nar'rhrr,jí klasifikoi'at diplonrovou práci klasifikačnírn stupněm:] ne\.vhovčI

Stručné zdůvodnění navrhovanóho klasifikačního stupně:]

Diplomalltka si staliovila za cíl sr'é práce ana]yzovat očekávání studentů na trhu práce a porovnat je

s ťeálnou situací na thu práce. Dílčími cíli jsou poté ana])'zovat požadavky Zaněstna\'atelů a popsat
probIémy Zaměstnanosti okrcsu DomaŽlice. Uloveň Zplacováni, výstupy a závěry práce dle n1ého
názoru neodpovídaii kvalitativníll poŽadavkťrnr kladenýtn na úro\'cň diplomol'ých prací. Doporučeni
autorky vyplývající z pro\'edenó analýzy (str. 67)jsou nedostatečná'
Teořetická část práce pojednávající o absolvcntech ajejich tlplatnění na trhu prácc je zpracována veln]i
povrchně. není zde dle mého niizoru provedena dostatečná Iešerše řelevaltnich zdlojů' Realitu tlhu
pláce by bylo vhodné zplacovat z makroekonomického pohledu např' za posledních 10 let' propojit
rovněŽ do souvislosti s hospodáiským v'Y'voiem.
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situace na tlhu práce se dynamicky mění. obz\'láště v posiedních letecil ploto není vhodné v}.uživat
starši zdroje, v nichž uvedcné inlbnnace jiŽ nejsou p1'o současnou ťealitu na trhu práce relevantní
(např. na str' 56je řešeno uplatnční absolventů l'e vystudovanénr oboru, kde se autorka zmjňuie o
skutečnosti. že absolÝenti nenaleznou \'e vYstudovaném obo .l Llp1ahění Z důÝodu nedostatku
pracovních pozic v oboru. odkazuje Zde na článek z Hospodářských novin z roku 2008')
v pnktické části autorka realizova1a celkem 3 dotazníková Šetření - mczj studenty. absolventy a
zamčstnavateli' Jelikož scjcdná o velmi n]alý neleprezentativní vzorek, ze kterého ne1ze činit obocné
závěry o realitě na trhu práce. doporuči1a b-vch arrtorce vy'jít nejprve z makroekonomických dat a
analýz a poté jako příklad lze dopLnit provedenou studii v regio11u Donražlice' Z fonnálniho hlediska
nejsou grati vhodně zpraco\'ány, bylo b) Žádoucí jasně r'ozlišitjednotlivé dato\'é řad-v'

otázky . připomínky k blřšímu vysvčtlcní při obhajobě|'

1. Fonnulujte současný stav trhu práce v regionu DomaŽlicko včetně aktuá]ní poptávky a nabídk]r
analyzovaných prolcsí na t1hu prácc.
2. \a str. ,l1 uvádite porovnálií nezaměstnanosti okresu I)omaŽiice a Bavolska. Zdťlvodněte
lť'e\Jn('1osl a 'ot'\::'o)li Iol_olo !_o\ rjIli'

V Plzni. dne 25.5.2018
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Podpis hodnotitele

N4etodjcké po2námky:

L Kliknuiin na pole vtbeíe poŽadovaný kvalifikačnístupen'
r Siručně zdůvodnčte nau]roýan,"" klasiljkačnistupeň, odůvodně|i zpracu.]le v.ozsalru 5 - ]0 Věl'

' otázky a připomínky k bliŽŠin]u vysvčtlcni při obhaiobě dvě aŽ Iři oláZky'

Posudek odeÝzdej1e vytištěný oboUstrÍnnělra sckretariáI KFU' FEK ZČU nejpol.iěji .lo tenninu ýano!eného kllcdÍou
('iz sÍánk'v ka1edr}). Postrdel( mus1býr opatřcn v]asinoručnÍn podpisem modře (pťo rozeznániorigináhl)'


