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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Michaela Šrámková 

Číslo studenta:  E16617 

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 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     
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Pro praxi     

Ostatní připomínky k práci 
Předložená diplomová práce se zabývá mikroekonomickou analýzou trhu práce v ČR. Tematika je aktuální 
zejména ve vztahu k dynamice tohoto trhu. Použité metody, postup a způsob zpracování tématu práce jsou 
možné, vedou k naplnění definovaného cíle práce a prokazují schopnost diplomantky samostatně analyzovat 
problémy, aplikovat teorii na konkrétní problémy hospodářské reality, jakož i přijímat logické a zdůvodněné 
teoretické závěry a interpretovat je. K předložené diplomové práci nemám zásadních připomínek. Pozitivně 
hodnotím motivaci a osobní zainteresovanost diplomantky ve směru tématu i její zodpovědný přístup 
k připomínkám školitelky.  

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Diplomová práce byla posouzena v systému Theses, výsledek posouzení – NENÍ plagiát. Nejvyšší míra 
podobnosti je 5 % a počet podobných dokumentů je 0. 

Otázky a náměty k obhajobě 
V rámci obhajoby by diplomantka mohla zhodnotit pozitivní a negativní aspekty alternativních nástrojů 
využívaných firmami k náboru nových pracovníků.  

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

V Pardubicích 2.1.2019 

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


