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Jméno studenta:

Kris{ýna Berková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

Analýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných
zemích Evropské unie
Ing. Pavla Divišová

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší,4nejhorší,N-nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
ěást)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováru práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zptacování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
o Celkový posfup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný pffnos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČa nylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníp|agiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen -je plagiát

Navrhuj i klasifi kovat bakalářskou práci klasif,rkačním
stupněm:2
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výborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:'
Autorka zpracova|apráci velmi pečlivě,čerpalaz velkéhomnožstvízdrojůi ze za\lraničních
materiálů,
cožje velkým přínosem pro řešenouproblematiku. Teoretická částje zpracovánajasně, srozumitelně a
přehledně a poskyuje dobý úvod do rozebíranéhotématu.
Praktická částpodrobně porovnává plnění cílůEvropské strategiezaměstnosti a Lisabonské strategie
ve vybraných zemích EU. Výsledky jsou porovnány a okomentovány. Přehledně je zpracovánai
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kapitola tykajici se politiky zaměstnanostiu vybraných států.Je zřejmé,žeautorka ěerpalaze
zalraničnich zdrojů, kterépro ana|ýzy využi|a.
Práce je po formální stránce v pořádku, grafy i tabulky majíjednotnou strúturu. V grafech
ilustrujícíchqývoje výdajůna státnípolitiku zaměstnanostichybí u některých státůúdajezarok2010,
což trochu zkresluje pohled na danou problematiku.V textu se vyskyuje jen malémnožství
pravopisných chyb čipřeklepů,namátkově např. na str. II či20. Na str. 52 nern zřejmé,odkud jsou
komentovanéúdaječerpány.V práci postrádám seznam použitých zkratek
Prácipovažujizavelmi

zdařilou a hodnotímji výšeuvedeným klasifikačnímstupněm.

otázky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajoběa:
1. Jakáje v současné
doběpřirozenámíranezaměstnanosti
v ČRz
2. objasněte,kteréfaktorymohoubý příčinounízkýchměr nezaměstnanosti
u Nizozemskaa
Rakouska.
3. objasnětepříčinyproměnlivého
trenduve v1fuojivýdajůna státnípolitiku zaměstnanosti
jednotlivých
v
státechpo roce2008.

V Plzni' dne22. května20|2
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Podpis hodnotitele

Metodicképozrámky:
, Omačte
kteý jste zaďa|lado PortáluZČu a odůvodněte
nižepři odůvodnění
ýsledek kontrolyplagiátorství,
klasifikačního
stupně.
^
'Kliknutím
na pole vybertepoŽadovanýkvalifikačnístupeň'
' Stručnězdůvodněte
navrhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět'
o otilzky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě dvěůtŤí otázky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do 11.5.2012a na BP do |8.5.20t2 spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozeznáníoriginálu).

