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Cílem předložené diplomové práce byla analýza trhu práce a nezaměstnanosti s ohledem na 

formování poptávky po práci, s využitím statistických a empirických dat. Trh práce měl být zkoumám 

v konkrétním regionu s ohledem na jeho potřeby.  

Samotná práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitoly vymezují samotný trh práce, 

nezaměstnanost, personální činnosti podniků na trhu práce a trh práce v ČR. Za stěžejní část 

diplomové práce, lze považovat její druhou část, a to kapitoly Analýza trhu práce v okrese Svitavy, Trh 

práce z pohledu zaměstnavatelů a Spolupráce firem s úřadem práce Svitavy.  

Celkově práci lze hodnotit jako velmi dobrou, a to z následujících důvodů. Diplomatka prokázala při 

zpracování svoji schopnost práce s odbornými texty, tak jak se očekává u absolventky navazujícího 

magisterského studia. Lze konstatovat, že i deklarovaný cíl diplomové práce byl naplněn. Formální 

úroveň předložené práce je na průměrné úrovni. Diplomatka by měla při zpracování další odborné 

práce dát větší důraz na tabulky a grafy. Pro laického čtenáře se mohu stát méně pochopitelné 

v tomto zpracování (viz např. str. 44 tab. 5., obr. 8). Stylistická úroveň práce je pouze průměrná. 

V textu si autorka často „vypomáhá“ zbytečnými slovní obraty, které nemají žádný vliv na obsahovou 

stránku práce. Také provedenou analýzu bych očekával u diplomové práce na hlubší úrovni. Tento 

fakt vede, že samotná doporučení v závěru práce, mají spíše obecnější charakter.  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. A navrhuji ji klasifikovat, jako velmi dobrou. 

Otázky k obhajobě: 

1. Která doporučení uváděná v závěru práce diplomatka diskutovala či navrhne Úřadu práce ve 

Svitavách? Jak by v daných doporučení měl daný úřad práce postupovat? 

2. V rámci rozpravy by autorka mohla rozvést možnosti spolupráce podniků se středními a 

vysokými školami, viz kapitola 6.2.2 Spolupráce se školami. 
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