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náročnost tématu na úroveň 

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

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

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    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Na předložené práci je patrné, že při jejím zpracování autorka postupovala systematicky, 
pečlivě a zodpovědně. Práce je přehledně rozdělena do kapitol, které na sebe logicky 
navazují. Pro získání dat potřebných pro analýzu bylo nutné prostudovat rozsáhlou, a často 
nepřehlednou, databázi Eurostatu, s čímž se autorka vypořádala velmi dobře. Pro samotné 
vyhodnocení nezaměstnanosti poté byla využita, ne tak obvyklá, vícerozměrná statistická 
analýza. Za zmínku jistě stojí i prezentace získaných výsledků na vytvořených kartogramech.  
 
Otázka: Do jaké z vytvořených skupin, by podle vašeho názoru, patřil region NUTS2 
obsahující hlavní město Polska. Proč tento region nebyl do analýzy zahrnut? 
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