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Absolventi na trhu práce

Vedoucí práce:

Mgr. Andrea Brožová Doubková

Hodnotící kritéria

A. obsahová
V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.
Práce splňuje cíle zadání.
Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno.
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům.
B. formální
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.
C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota,
využití pro praxi)
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Nesplňuje

Studijní obor:

Splňuje
s výhradami

Pavla Bělochová

Splňuje bez
výhrad

Autor/ka BP:

Splňuje
s drobnými
výhradami

Oponentní posudek na bakalářskou práci

Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat problematiku absolventů na trhu práce. V teoretické
části BP jsou vymezeny základní obecné termíny spojené s problematikou nezaměstnanosti.
Autorka vhodně zacílila pozornost na specifickou problematiku absolventů na trhu práce
(postavení na trhu práce, faktory ovlivňující uplatnění, aspekty hledání zaměstnání, činnost
úřadů práce...). V souladu se studijním zaměřením je zařazena také oblast sociálního
zabezpečení a finanční podpory nezaměstnaných absolventů.
Praktická část bakalářské práce zjišťuje za pomoci vyhodnocení dotazníků, jak zaměstnaní
absolventi využívali a nezaměstnaní absolventi využívají svůj aktivní přístup, kompetence,
profesní znalosti, odborné služby úřadů práce či agentur, pro adekvátní uplatnění na trhu
práce. Autorka ověřovala stanovené předpoklady na základě porovnání výsledků dvou
skupin respondentů – zaměstnaných a nezaměstnaných absolventů. Velký důraz je kladen a
otázky týkající se motivace, znalostí, dovedností a ochoty dále rozvíjet svoje kompetence.
Je zdůrazňován význam přizpůsobení vzdělávacího systému požadavkům trhu práce.
Bakalářská práce splňuje všechny stanovené požadavky a je na odpovídající odborné
úrovni.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář:

ANO

Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Pokuste se vymezit hlavní zásady specifické práce s absolventy, kteří hledají vhodné uplatnění na trhu práce.
V čem Vy sama spatřujete hlavní přínos předložené bakalářské práce a možnosti následného využití v praxi?

Datum:

Podpis:
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