
© Fakulta ekonomicko-správní Posudek vedoucího diplomové práce 
Garant formuláře: proděkan pro studium a pedagogickou činnost H1.0104 / F002 / A 

Identifikace záznamu: 
Agenda závěrečných prací  ..................................................................  1 / 2 

N
a

p
o

sl
e
d

y 
vy

tiš
t
ě
n

o
 1

9
.5

.2
0

1
7

 1
0

:4
6 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Eva Fiebichová 

Číslo studenta:  E15701 

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: Ekonomika a management 

Akademický rok: 2016/2017 

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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Ostatní připomínky k práci 
Předložená diplomová práce je zpracována na úrovni odpovídající požadavkům kladeným na tento druh prací, a 
to jak po obsahové, tak i formální stránce. Je psána srozumitelným a přehledným stylem, avšak v ředě případů 
terminologicky méně přesně. Některé části diplomové práce by zasluhovaly pečlivější a detailnější rozpracování. 
Diplomantka způsob zpracování tématu a obsahovou náplň jednotlivých částí diplomové práce pravidelně 
konzultovala. Domnívám se, že v maximální míře využila poskytnuté vstupní podkladové materiály, ale i dobrou 
osobní znalost prostředí. Připomínky zásadního charakteru k předložené práci nemám a vymezený cíl práce 
pokládám za splněný. 

Otázky a náměty k obhajobě 
Při obhajobě diplomové práce doporučuji položit následující otázky: 
 

1. Na str. 19 uvádíte, že stanovením minimální mzdy dochází k narušování základních principů tržních 
vztahů, zejména samočistícího efektu reálné mzdové úrovně. Vysvětlete, jakým způsobem v tomto 
případě dochází k omezování funkce trhu. 

2. Na základě jakých kritérií byste vyhodnotila efektivnost jednotlivých forem spolupráce ÚP Svitavy 
s firmami v daném regionu 

 
 

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

V Pardubicích 18.5.2017 

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


