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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Lenka Macurová 

Číslo studenta:  E160017 

Název diplomové práce:  Aktuální problémy trhu práce 

Cíl práce: Analýza problematiky 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 
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(text, grafy, tabulky)      
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Ostatní připomínky k práci 
Předložená diplomová práce se zabývá aktuální tematikou, zejména s ohledem na pokračující situaci související 
s napjatostí trhu práce. Použité metody, postup a způsob zpracování tématu práce jsou možné, vedou k naplnění 
definovaného cíle práce. Součinnost diplomantky se školitelkou byla v průběhu zpracování tématu nedostačující, 
což se bezesporu projevilo ve finální podobě práce. Kvalitě textu škodí omezená schopnost diplomantky 
samostatně analyzovat problémy, aplikovat ekonomickou teorii na konkrétní problémy hospodářské reality, 
jakož i přijímat logické a zdůvodněné teoretické závěry a adekvátně je interpretovat. Tato skutečnost je ve 
formálním  textu diplomové práce zřejmá zejména v kontrastu autorčiných vlastních pasáží na straně jedné a 
pasážích zpracovávaných z převzatých podkladů na straně druhé. Jistou motivaci a osobní zainteresovanost ve 
směru tématu diplomantka projevila bohužel až před termínem odevzdání práce, kdy již nebyl časový prostor k 
dotažení finální podoby práce na kvalitnější úroveň. 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Diplomová práce byla posouzena v systému Theses, výsledek posouzení – NENÍ plagiát. Nejvyšší míra 
podobnosti je 7 % a počet podobných dokumentů je 10. Shodné dokumenty se nacházejí na internetových 
zdrojích portálu MPSV, jedná se o data statistických analýz. 

Otázky a náměty k obhajobě 
1. V jakých oblastech, podle vašeho názoru, by mohly/by měly Úřady práce zlepšit/zefektivnit svoje 

služby na úseku zprostředkování práce? 
2. V situaci extrémně nízké nezaměstnanosti lze aktuálně na trhu práce v ČR sledovat sílící konkurenci 

mezi firmami na straně poptávky po práci. Jaké nástroje mohou firmy v tomto „boji“ o kvalitní 
zaměstnance využít? Existují i negativa této konkurence – pro firmy, pro trh práce? 

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

V Pardubicích 5.5.2018 

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


