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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno studenta: Mgr. Milena Femiaková 
Název bakalářské práce: Analýza faktorů determinujících vývoj nezaměstnanosti 
v České republice s dopadem na podnikovou sféru 
 
Cíl práce: Analyzovat strukturu nezaměstnanosti na základě různých hledisek, včetně 
jejích dopadů na podnikovou sféru a identifikovat faktory podílející se na vývoji 
nezaměstnanosti na úrovni ČR i na úrovni vybraných krajů 
Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce  X    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   X   
Hloubka provedené analýzy  X   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    
Schopnost studenta zpracovat získané podklady X    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   
Formulování vlastních názorů studentem X    
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    
Stylistická úroveň práce X    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  X   

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1. Jaké jsou dle Vašeho názoru příčiny neexistence nepřímé závislosti úrovně 

nezaměstnanosti a výše průměrných hrubých mezd.  
2. Argumentujte, proč ve sledovaných letech nedošlo k výraznějšímu snížení podílu 

nezaměstnaných s výučním listem. 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:      Výborně           
 
 
Datum:    21. 5. 2018                                                                                                                                                           

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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V úvodu práce autorka formulovala tři výzkumné předpoklady, které si klade za cíl ověřit. Ty korespondují 
s hlavním cílem práce. První a druhá kapitola tvoří teoretický základ. Autorka pracovala mj. s významnými 
zahraničními zdroji v oblasti makroekonomie. V praktické části je detailně zpracována problematika trhu 
práce a nezaměstnanosti v ČR.  Současně se věnuje analýze vývoje ve vybraných krajích a identifikaci 
hlavních faktorů determinujících nezaměstnanost. Poslední kapitola je zaměřena na vliv vývoje na trhu 
práce na podnikovou sféru. Konkrétně autorka zkoumá vztah nezaměstnanosti a růstu mezd.  

Práce má logickou strukturu, je přehledná a držící se tématu. Jako výzkumné metody byly především využity 
analýza, komparace, verbální dedukce. Mohly být použity i statistické metody (regresní, korelační analýza) 
např. v 5. kapitole. Pozitivně hodnotím práci s literaturou (především českou vhledem k tématu), její citace i 
stylistickou úroveň. Autorka prokázala schopnost analytického myšlení, formulace vlastních názorů i 
aplikace teoretických znalostí. Cíl práce byl naplněn. Navrhuji hodnocení výborně.  


