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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   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Student zpracovával bakalářskou práci na téma Beveridgeova křivka v podmínkách České 
republiky. Cílem práce bylo analyzovat pomocí tohoto nástroje vývoj ukazatelů trhu práce na 
regionální úrovni. Bakalářská práce je členěna do čtyř kapitol, které nejsou zcela vyvážené. 
První dvě kapitoly popisují teoretické aspekty trhu práce a Beveridgeovy křivky. Třetí 
kapitola je zaměřena na analýzu vývoje Beregidgeovy křivky v krajích České republiky. Ve 
čtvrté kapitole se student zbýval strukturou nezaměstnanosti v krajích České republiky. 
Přestože cíl bakalářské práce byl naplněn, práce obsahuje řadu obsahových a formálních 
nedostatků. Především čtvrté kapitole mohl student věnovat více prostoru. Při zhodnocení 
struktury nezaměstnanosti student vycházel pouze z porovnání vývoje HDP, míry 
nezaměstnanosti a míry volných pracovních míst, bez přihlédnutí k regionálním aspektům, 
které determinují ekonomickou a sociální situaci v kraji. Po formální stránce není práce zcela 
jednotná, obsah není aktualizován, viz Ukazatelé Beveridgeovy křivky v obsahu a Proměnné 



Beveridgeovy křivky na str. 20, v práci se vyskytují jednoznakové předložky a spojky na 
konci řádků, na straně 13 chybí poznámka pod čarou a text obsahuje další stylistické 
nedostatky. Student mohl větší pozornost věnovat dělení textu a stránkování, např. oddělení 
vzorce (str. 24) a vysvětlení užitých proměnných na straně 25, není přehledné. Nepřehledně 
také působí graf na obrázku 7, kdy podíl kraje na HDP se v letech výrazně nemění, ale z 
důvodu uvedení delší časové řady není čitelná konkrétní hodnota podílu. V textu je často 
použito nesprávně vyskloňované slovo, viz vzorec 1.  
Pozitivně v práci hodnotím graficky zpracovanou analýzu Beveridgeovy křivky pro každý 
kraj České republiky. Vzhledem k vyššímu počtu obrázků, byl student upozorněn na 
vhodnější způsoby odkazů na literaturu, než pomocí poznámek pod čarou, tato doporučení 
však nebyla do práce zapracována. 
Do výsledného hodnocení se také promítá postup, průběh a přístup zpracování práce a 
celková úroveň odevzdávaného textu. 
 
Přes řadu formálních a stylistický nedostatků, které práce obsahuje, byl cíl bakalářské práce 
naplněn, a tedy doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
 
 
V rámci diskuze doporučuji položit následující dotazy: 

1) Na základě uvedených grafů v bakalářské práci zhodnoťte, který kraj České republiky 
se nejlépe vypořádal s krizí v roce 2008.  

2) V práci se zabýváte vývojem situace na trhu práce v krajích České republiky pro 
období od roku 2006 – 2014, popište, jaká je situace na trhu práce v současnosti 
v Pardubickém kraji? 

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
Ing. Radka Knězáčková, Ph.D.                                            Podpis: 

V Pardubicích dne 1. 9. 2016 

 

 


