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Zmapování situace na trhu práce v okrese Chrudim v roce 2009, kdy došlo 
k hospodářské recesi, dopad na podniky a vývoj míry nezaměstanosti, 
stejně jako jak se Úřad práce v Chrudimi vypořádal se situací. 
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Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Sledujete situaci na trhu práce ve vybraném regionu i v roce 2010? Je trend blíže 
situaci roku 2008 nebo 2009? 

2) Našla jste rezervy Úřadu práce v Chrudimi při vypořádání se situací na trhu práce a 
definovala nějaké návrhy na zlepšení či rozšíření poskytovaných služeb? 

 
Práce    JE   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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Při přesvědčivé obhajobě se nebráním zlepšení hodnocení práce.  
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