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Cílem práce je na základě vyhodnocení dat, příčin a trendů vývoje 

nezaměstnanosti v České republice v komparaci s vývojem 

nezaměstnanosti a konkrétních faktorů v okrese Rychnově nad Kněžnou 

navrhnout možná opatření ke snížení nezaměstnanosti na Rychnovsku. 
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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   

 

kritéria 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 

x    

 

Bakalantka ve své práci zpracovala aktuální téma vývoje nezaměstnanosti v konkrétním regionu v komparaci 

s celou Českou republikou. Bakalantka při zpracování vycházela ze standardní charakteristiky nezaměstnanosti, 

trhu práce a politiky zaměstnanosti a pokračovala analýzou nezaměstnanosti v ČR a okrese Rychnov nad 

Kněžnou. V této části se zaměřila na hlavní determinanty ovlivňující nezaměstnanost specificky v okrese 

Rychnov nad Kněžnou a komparaci s vývojem nezaměstnanosti v ČR. Výstupem práce je poté shrnutí hlavních 

faktorů a problémů a návrh na možná opatření ke snížení nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou. 

V práci prokázala bakalantka široké znalosti z daného tématu. Při zpracování práce byla bakalantka iniciativní a 

samostatná. 

  



 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaký je Váš názor na investiční pobídky jako nástroje na snižování nezaměstnanosti? 

2. Jaká nástroje politiky zaměstnanosti považujete za zásadní pro snižování 

nezaměstnanosti a proč? Příp. co byste navrhla zlepšit v rámci této politiky v ČR? 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
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