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Monika ODSTRČILOVÁ
Analýza vybraných typů nezaměstnanosti v regionu Svitavsko
Analyzovat situaci na trhu práce v regionu Svitavsko, určit a
charakterizovat jednotlivé typy nezaměstnanosti a zjistit trendy ve vývoji
strukturální nezaměstnanosti v regionu Svitavsko.
Ing. Martin Sobotka, Ph.D.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

x

Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Z analýzy vyplynulo, že region Svitavsko se vyznačuje zvyšujícím se indexem stáří.
Jaké možnosti z ekonomického hlediska se nabízejí danému regionu v řešení této
problematiky a následnému přilákání obyvatel v produktivním věku?
2. Jaký lze očekávat trend v úspěšnosti umísťování rekvalifikovaných pracovníků
v následujících letech?
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Výborně
Navržený klasifikační stupeň:
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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