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Posudek oponenta diplomové práce 

Student:  Bc. Lucie Macurová 

Číslo studenta:  E160017 

Název diplomové práce:  Aktuální problémy na trhu práce 

Cíl práce: Cílem práce je analyzovat problematiku trhu práce a nezaměstnanosti s důrazem na 
formování poptávky po práci, s využitím statistických a empirických dat provést 
komparativní analýzu současných problémů trhu práce v konkrétním regionu ČR s 
ohledem na potřeby zaměstnavatelů v regionu, vyhodnotit formy spolupráce firem s 
ÚP a jejich účinnost při řešení (ne)zaměstnanosti v daném regionu. 

Vedoucí práce: doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. 

Studijní program: N6208 Ekonomika a management 

Akademický rok:  2017/2018 

Oponent  Ing. Radka Knězáčková, Ph.D. 
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Pro teorii     

Pro praxi     

Ostatní připomínky k práci 
Studentka zpracovávala diplomovou práci zabývající se aktuální situací na trhu práce. Dle zadávacího listu měla 
být pozornost věnována především poptávce po práci a analyzovány současné problémy trhu práce ve vybraném 
regionu. Téma diplomové práce je velmi aktuální a s ohledem na současnou situaci velmi zajímavé. Příznivá 
situace na trhu práce a ekonomický růst s sebou přináší vyšší poptávku po práci a nově není hlavním problémem 
vysoká nezaměstnanost, ale nedostatek pracovníků. V souladu s cílem diplomová práce charakterizuje situaci na 
trhu práce a přináší pohled na strukturu nabídky práce a poptávky po práci v kraji.  

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První dvě kapitoly vymezují teoretické aspekty dané 
problematiky. Třetí kapitola se zabývá trhem práce v České republice. Čtvrtá kapitola popisuje problematiku 
trhu práce ve vybraném kraji. Studentka pro analýzu zvolila kraj Středočeský. Pátá kapitola analyzuje trh práce 
z pohledu zaměstnavatelů. V šesté kapitole jsou uvedeny závěry a doporučení. Přesto, že jednotlivé kapitoly na 
sebe logicky navazují, nejsou vyváženy, viz kapitola tři – pět stránek, kapitola čtyři – třicet dva stránek.  

Autorka v práci vycházela především z materiálů Úřadu práce v Příbrami, data z jsou v textu uvedena 
v tabulkách či grafech. Práce tak přináší pohled na aktuální situaci na trhu práce, neobsahuje ale hlubší analýzu 
dané problematiky. Potřebám zaměstnavatelů v době ekonomického růstu mohla studentka v práci věnovat více 
pozornosti a uvést je v širších souvislostech.  

Úroveň diplomové práce snižuje řada gramatických a stylistických chyb, viz poděkování „tímto bych rád 
poděkovala…“, str. 19 „….uvádí Tomší….“, str. 51 „..bude porovnána nabídka a poptávky na trhu práce…“, str. 
43 „…Středočeský kraj patří mezi nejméně vzdělané obyvatelstvo…“, str. 76 „…lidé usilují o prodeji své 
práce…“, na konci řádku se často vyskytují samohlásky, způsob odkazů na literaturu není jednotný (2007) a (r 
2007), a další.  

Přes řadu nedostatků, které práce obsahuje, diplomová práce splňuje náležitosti kladené na závěrečné práce a cíl 
práce lze považovat za splněný. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Na straně 74 uvádíte, že typickým problémem Středočeského kraje je nesoulad mezi kvalifikací 

absolventů škol a potřebami trhu práce. Jaké obory na středních školách a učilištích by dle Vašeho 
názoru měly nově vzniknout ve Středočeském kraji, aby byl tento problém eliminován? 

2. V současné době se začíná hovořit o nastupující čtvrté průmyslové revoluci. Jaký dopad na trh práce 
bude Průmysl 4.0 dle Vašeho názoru mít? Představuje už v současné době nastupující digitalizace a 
robotizace problém? 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: E 
 

V Pardubicích 22.5.2018 

Podpis  ..................................................................  


