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Hodnocená bakalářská pfáce je zaměřena na problémy na trhu pláce v Mosteckén regionu. Cílem
práce, jak uvádí autor v kapitole Uvod, je v teoretické části popsat trh práce' ploblematiku
nezaměstnanosti a její příčiny a v praktické části s pomocí pracovníků úřadu práce v Mostě poukáZat
na negativní je\Y' ktelé se zde \Ysk}.tují' způsob jejich řešení a také porormání současné situace
s předchozími Iory' Ač deÍinování cílů nepovažuji za vhodně stanovené, musím konstatovat' žrl
čáclečné doŠlo k naplnění uVcdcrich cí]ů prace'
Metodicky pláce patří spíše k podprůměmým' Teoretický základje místy vágní, citování by mohlo bý
matelně lepší, než pŤáce obsahuje. Fomlálně není v pláci \,}užito všech r'hodných nástrojů, které by
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zvýšily kvalitu práce a doladily tak zpracovávanó téna. I obsahově neni všejasně v;'rnezeno, například
v části pasivních nástrojů státní politiky zaměstnanosti postádám podporu pň lekvalifikaci, a i zde
postádám vhodnější využití citační politiky.
Plaktická část pláce také není zcela kvalitní, autol se pokusil o provedení analýzy, kerá však post|ádá
hloubku. Pozitivně však hodnotím spolupráci s pracovníky úřadu pláce a kapitolu' k1erá předstaruje
neziskové organizace, které v daném regionu pomáhají lidem s horším uplatněním na trhu práce.
Závěry práce jsou stanoveny v duchu provedené teoretické a zejména pral1ické části, a tudíž jsou spíše
popisného charakteru. PřestoŽe chápu, Že sejedná o sloŽitou problematiku, autor mohljít i zde více do
hloubky a více se tématem zab]ivat'
Přes uvedené ljtky práci ale doporučuji k obhajobě, avšak vzh1edem k r"ýše uvedenému nawhuji
klasifikaci ''dobře'''

otázky a připomínky k bližšímu lrysvětlení při obhajobě:r

Jaké příčiny nrá zlepšení situace na trhu práce na Mostecku v pos]edních letech?
Jaké koky by bylo vhodné zavést, aby byli uchazeči o zaměstniíni na Mostecku více motivováni být
zaměstnáni?
Proč existuje na Mostecku problém s níz\ým vzdělánín obyvatelstva' přestože je' jak autor uvádí' na
Mostecku 17 středních škol a 33 ruzných oboru?

V Plzni. dne 27. 8. 2019 I!odnotitele

Melodické poznámlq,:

l Kliknutim napole vybeÍLe požadovÍrný kvaljfikační Srupeň.
' sfučnč zdůvodněle navrhovaný kiasifikačni stupeň, odůvodnění zpracujle v Íozsahu 5 _ 10 vět
'ot'ky a připomínky k bližšÍnu lysvětlení při obhajobě dvě aŽ ři o1'ky.

Posudek odevzdejt€ Y}.tištěný oboustranně na sek€taliát KIU' FEK ZČU nejpozději do 3. 9. 20l8' Posudekn]usíbýl
opa!řen vlashoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu)'
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