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Popsat situaci trhu práce v okrese Rychnov n.Kn. v letech 1993-březen 
2010, se zaměřením na automobilový průmysl, vč. analýzy největších 
zaměstnavatelů daného regionu a následné zhodnocení skutečnosti, zda 
ekonomická krize poznamenala i firmy, jež přímo nepůsobí a nijak se jich 
netýká dané odvětví průmyslu.  

Vedoucí bakalářské práce Ing. Táňa KARLÍKOVÁ 

 
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: 

1) Odpovídá trend znázorněný na obr. 6 (str. 37) celorepublikovému vývoji v oblasti nezaměstnanosti? 

2) Na str.51 navrhujete v podkapitole 3.1 omezení sociálních dávek pro zvýšení motivace lidí pro hledání 
zaměstnání. Kolik lidí připadá v popisovaném území na 1 pracovní místo a to v delší čas. řadě (1993-
březen 2010), tedy jak reálná šance je získat práci? 

 

Práce    JE   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: VÝBORNĚ 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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