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úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... x    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.  x   

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému x    

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) x    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
 Předkládaná bakalářská práce je poměrně rozsáhlá – má 92 stran textu, 3 strany 
literatury a 10 příloh. Bakalantka si zvolila nanejvýš aktuální a zajímavé téma současnosti a 
vytkla si i nelehký úkol - jeho zpracování v celé jeho poměrné šíři. 

 Její  práce je jak po  obsahové tak i po  stylistické stránce kvalitní; autorce se podařilo 
věcně, ale i lidsky skloubit fenomén migrace a fenomén zaměstnávání cizinců z mnoha úhlů 
pohledu. 

 Struktura práce je řešena logicky a velmi výstižně – autorka přechází z teoretických 
východisek zpracovaných v první kapitole velmi plynule k tématům migrace a kategorii 
cizinců na území naší republiky. Plynulá návaznost mezi jednotlivými kapitolami je zřetelná 
v podstatě v celé práci. Praktická část je zaměřena na cizince na trhu práce v konkrétních 



regionech – území okresu Pardubice a Semily. Obsahově zajímavé zastřešení práce tvoří 
velmi zdařile kapitola pátá i samotný závěr se zajímavými postřehy a vystižením celé 
problematiky nejen z odborného, ale i z lidského a etického  hlediska. 

Celou práci hodnotím, jako vedoucí, velmi pozitivně – je na ní vidět osobní autorčin 
přístup, náročnost při sběru dat, promyšlenost zpracování, ale zároveň i samozřejmost, s jakou 
bakalantka práci uchopila a lehkost, s jakou ji tvoří – je to dáno pravděpodobně autorčinými 
zkušenostmi s daným tématem, které dodávají celé práci autenticitu. Dále oceňuji i její 
samostatnost, schopnost vlastního analytického i syntetizujícího přístupu; patrná je i autorčina 
zralost a znalost daného tématu z jiné než teoretické roviny. Práce s literaturou a daty je na 
velmi dobré úrovni. 

Práce je výborná i po grafické a stylistické stránce – i v nich se odrážejí výše zmíněné 
kvality. Příloha je bohatá, vhodná a smysluplně zařazená. Závěrečné hodnocení celé 
problematiky zpracovávaného tématu je nanejvýš rozumné, ale i s etickým aspektem – ne tak 
běžným, ale potřebným až nutným při řešení současných problémů, mezi něž dané téma 
rozhodně patří. Práce je navíc vysoce aktuální. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci posluchačky N. Pelantové 
k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně. 

 
 
Otázky k obhajobě: 

• V čem vidíte Vy osobně hlavní přínosy a problémy cizinců na trhu práce 
v České republice? 

• V práci se zmiňujete o řešení dané problematiky v souvislosti s různými 
pohledy. Jak hodnotíte současný stav? Z Vaší práce je patrné, že problematika 
je hluboká a současný přístup neřeší často složitou situaci cizinců v době 
ekonomické krize na našem území. Jaký tedy postup byste navrhovala Vy 
osobně? 

 
 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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