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1. Identifikační údaje 
 

Název práce: Analýza dostupnosti větších zaměstnavatelů ve zvoleném 

regionu 
 Autor práce:  Bc. Hana Čapková 

 

2. Cíl práce 

Cílem práce bylo zmapování dostupnosti významných zaměstnavatelů ve zvoleném okrese, se 

zaměřením na dostupnost po silniční síti. Ve vybraném regionu byla zhodnocena i struktura 

nezaměstnanosti a nabídky zaměstnání. 

 

3. Obsahové zpracování a přístup k řešení 

Autorka se v první části věnuje teorii související s danou tématikou. V praktické části 

popisuje vlastnosti zjištěných dat (popisných dat o uchazečích zaměstnání, hlášených volných 

míst, údaje o firmách a klasifikace zaměstnání). Autorka data předzpracovala v MS Excel a 

dále je vyhodnocovala v prostředí ArcGIS. 

 

4. Formální náležitosti 

K práci z formálního hlediska nemám žádné závažné připomínky. Jen bych autorce vytkla, že 

nedodržela přesně pokyny pro DP (preliminária). 

 

5. Hodnocení 

Autorka splnila zadání diplomové práce.  

Teoretická část je psaná srozumitelně a členění i návaznosti kapitol jsou smysluplné. Ovšem 

na straně 13 píše, že míry dostupnosti se dají zjistit použitím vhodné metriky, ale pak je pouze 

vyjmenovává. Není tedy jasné nic bližšího, a zda některou z nich autorka použila. Celá 

kapitola 3 je věnována různým studiím, ale chybí zcela jejich porovnání, nebo vysvětlení, co 

z nich, a proč, je použito v samotné práci. Z kapitoly 6.4 není jasné, ve kterých souborech 

jaké změny autorka dělala, a kde se soubory na CD nachází. Naopak zbytečně podrobně 

popisuje některé použité funkce. V kapitole 7 vysvětluje svůj výběr velikosti firem, který není 

v souladu s dříve uváděnou literaturou. Nejsem zcela přesvědčena, že tento výběr práci 

prospěl. Vlastní analýze dostupnosti mohl být věnován větší prostor. 

Prosím zodpovězení následujících otázek: 

1. Bylo by možné, a vhodné, na základě Vašich závěrů upravit strukturu školství v regionu? 

Pokud ano, tak co byste doporučovala?  

2. V práci na straně 37 píšete, že jste musela 31 firmám přidělit fiktivní adresu ve 

sledovaném území. Jak se Vám tyto firmy dostaly do databáze, když nemají v místě své 

sídlo?  

3. Proč jste se při samotné analýze rozhodla pouze pro firmy s více jak 1000 zaměstnanci? 

 

Práci doporučuji k obhajobě  

 

Navržené hodnocení:  Velmi dobře 

Pardubice, 23. srpen 2010      Ing. Hana Jonášová, Ph.D. 


