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Hodnotitel - oponent:

Ana|ýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných
zemich Evropské unie
Mgr. Lenka Gladavská' D.E.A.

Podnik- firma:
Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závéry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuj i klasifi kovat BP/DP klasifikačnímstupněm:1
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
V teoretickéčástipráce jsou popsány rtzné druhy nezaměstnanosti,sociální a ekonomickédůsledky
nezaměstnanosti,trh práce a státnípolitika zaměstnanosti.Tato částtaképopisuje cíle Evropské unie
v rámci politiky zaměstnanosti.
Praktická částobsahuje porovnánivkazat's|a zaměstnanosti a nezaměstnanostipěti členskýchzemí EU
- Českérepubliky, Nizozemska, Rakouska, Slovenska a Švédska.DáLese zabývátím, jak tyto země
plní cíle evropsképolitiky zaměstnanosti.
Práce je velmi přehledná, ětivá, obsahuje dostatek údajůve formě tabulek a grafu a komentářůk nim a
popisuje strategiijednotlivých zemí.Takérozebírá dalšífaktory ovlivňující zaměstnanosta
nezaměstnanost.Podle méhonánorubyly cíle práce splněny.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě::r
1. Jaképrocento HDP by podle vás bylo optimální vynakládat na státnípolitiku zaměStnanosti?
2. V Nizozemsku pracuje velké procento zaměstnancinazL<rácený uvazek. Jakým způsobemby podle
vás mohl stát podpořit vytvaření míst se zkráceným pracovnímitvazkempro rodičemalých dětív ČR?

V Plzni. dne21.5.2012

PealenÍk,te*{,
Podpis hodnotitele

Metodicképoznámky:
l ozračte
kteý jste zaďa|JadoPortáluzČv a odůvodněte
niŽepřiodůvodněnl
ýsledek kontrolyplagiátorství,
klasifikačního
stupně.
,^Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvaliťrkační
stupeň.
, Stručnězdůvodnětenawhovanýklasifikačnístupeň,
odůvodněnízpracljte v rozsahu 5 - 10 vět.
u ott*y a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvěažlh otázky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do 11.5.2012a na BP do t8.5.2012spolus prac|nasekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozemáníoriginálu).

