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Posudek diplomové práce, kterou zpracovala paní Bc. Petronela Černá na téma: 

 

 Analýza nezaměstnanosti na Mostecku  

 
Předložená práce je v souladu se zadáním, rozdělena do Úvodu, čtyř kapitol a Závěru.  

Součástí práce je i dvojjazyčná Anotace. 

V Úvodu studentka definuje cíl práce: „Jejím cílem bude vysvětlit čtenáři základní pojmy 

týkající se nezaměstnanosti, dále nastínění současného stavu zaměstnanosti, okolnosti a 

příčiny nezaměstnanosti na Mostecku a návrhy a opatření vedoucí ke zlepšení současného 

stavu této problematiky.“    

První dvě kapitoly představují východiska práce. Studentka v nich definuje základní 

pojmy nezaměstnanosti a velmi detailně se zabývá aspekty nezaměstnanosti. Kapitoly jsou 

zpracovány s požadovanou odbornou erudicí, s využitím řady tabulek, grafů a citací. Třetí 

kapitola představuje naplnění cíle práce. Autorka analyzuje nezaměstnanost z pohledu 

různých kategorií (věk, obor, vzdělání, problémové skupiny)  velmi podrobně a na vysoké 

úrovni. Jsou zde uvedeny a zhodnoceny jednotlivé realizované projekty aktivní politiky 

zaměstnanosti.  Ve čtvrté kapitole jsou navržena hospodářská a politická opatření boje 

s nezaměstnaností ve zkoumaném regionu.  

 Všechny kapitoly jsou logicky strukturovány a logicky na sebe navazují, řešená 

problematika je srozumitelně a věcně správně analyzována.  

Závěr  práce na dvou stranách  představuje stručnou rekapitulaci a zhodnocení cíle práce. 

Otázky ke státní zkoušce:   

Jaká opatření v boji proti nezaměstnanosti jsou dle Vašeho názoru nejúčinější?  

Která z dosavadních opatření byste naopak omezila?  

Hodnocení diplomanta: 

Diplomantka projevila velmi dobré znalosti řešené problematiky. Problematiku 

konzultovala pravidelně, průběžně a prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly. 

Zhodnocení diplomové práce: 

Stanovený cíl práce je v souladu se zadaným tématem. Cíl práce byl  naplněn. Závěrečná 

práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Práce je využitelná pro řešení obdobné 



problematiky i v souvisejících oborech. Formální úprava práce, její stylistická a jazyková 

úroveň je  dobrá. 

Diplomová práce navazujícího magisterského studia splňuje požadavky na ni kladené. 

Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou   

 

výborně 
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        vedoucí diplomové práce 


