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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Monika Bláhová 

Číslo studenta:  E14049 

Název bakalářské práce:  Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR 

Cíl práce: Cílem práce je analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR. Práce se bude 
zabývat strukturou nezaměstnanosti, příčinami ovlivňujícími ztrátu zaměstnání a 
sociálně ekonomickými dopady dlouhodobé nezaměstnanosti. Analyzovány budou 
služby poskytované Úřadem práce v daném regionu a bude analyzována efektivnost 
konkrétních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Výstupem práce bude 
identifikace příčin nezaměstnanosti ve vybraném regionu a zhodnocení konkrétních 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Vedoucí práce: Ing. Jan Fuka, Ph.D. 

Studijní program: Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2016/2017 
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Pro teorii     

Pro praxi     

Ostatní připomínky k práci 
Bakalářská práce se zabývá oblastí nezaměstnanosti v případě zvoleného regionu České republiky. V úvodních 
kapitolách jsou vymezeny základní pojmy týkající se zejména oblasti nezaměstnanosti a souvisejících vládních 
politik. Důraz je kladen na popis aktivní politiky zaměstnanosti a jejich nástrojů. Následuje praktická část, ve 
které je pozornost zaměřena na region Třebíčsko, vývoj nezaměstnanosti, užití nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti a určení příčin nezaměstnanosti. Na základě získaných poznatků jsou v závěru práce navržena 
možná zlepšení. 
Nezaměstnanost a její výzkum rozhodně patří mezi současná témata. Studentka zvolila jako hlavní výzkumnou 
metodu dotazníkové šetření, na základě něhož a znalostí získaných předchozí rešerší zdrojů, se pokusila v závěru 
práce zhodnotit situaci a navrhnout zlepšení. Pokud by byla oceněna práce při distribuci dotazníku, který byl 
distribuován v terénu, potom je třeba vznést otazník nad jeho vyhodnocením. Závěry plynoucí z položených 
otázek jsou nesouvislé, obecné, občas diskutabilní a někdy i slabší, stejně jako navržená zlepšení. Celkově práce 
působí ne příliš konzistentním dojmem, místy je slabší stylistika a logická struktura. Nicméně studentka 
prokázala, že umí do určité míry pracovat se zdroji, vyhodnocovat poznatky a samostatně pracovat na zadaném 
tématu. I přes uvedené výtky tedy práci doporučuji k obhajobě.      

Otázky a náměty k obhajobě 
1. V doporučeních (kapitola 5.3.) uvádíte, že je třeba zlepšit úroveň vzdělávacích institucí a spolupráci mezi nimi 
a zaměstnavateli. Okomentujte toto poněkud šířeji. 
2.  V téže kapitole uvádíte, že motivací k práci by mohlo výrazné omezení sociálních dávek. Rozeberte tuto 
úvahu podrobněji. 

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

V Pardubicích 16.5.2017 

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


