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POSUDEK OPONENTA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Jméno, příjmení a tituly oponenta: Kateřina Záhrobská, Ing. 
Jméno, příjmení a tituly studenta:  Dominik Rudolf,  Bc. 
Název diplomové práce:   Vliv těžby hnědého uhlí na nezaměstnanost na Mostecku   
 
Východiska práce (0-25 bodů):          23 bodů 
Hodnotilo se především Shodnost práce se zadáním závěrečné práce (ZP); Téma a cíle (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění); 
Teorie (srozumitelnost, struktura, kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veličin); 
Použité zdroje (množství, struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Autor zvolil jako téma diplomové práce vliv těžby hnědého uhlí na nezaměstnanost na Mostecku. Zejména se v diplomové 
práci zaměřil na vysokou nezaměstnanost, která je jako základní ekonomický ukazatel, velmi aktuálním a diskutovaným 
problémem Mostecka.  Diplomová práce zcela naplňuje zadání diplomové práce, je členěna velmi přehledně, jednotlivé 
kapitoly na sebe smysluplně navazují. Teoretická část je srozumitelně popsána v rozsahu dostačujícím pro pochopení cílů 
práce. K výběru použité literatury lze konstatovat, že autor použil velmi dobrou kombinaci odborné literatury a veřejných 
zdrojů, ze kterých vhodně použil citace na příslušná místa do textu. 

Metodika a struktura práce (0-30 bodů):         28 bodů 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost částí); Metodika 
shromažďování dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, 
správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, dotazník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Diplomová práce je členěna velmi přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe smysluplně navazují. 
Autor postupuje od obecné teorie ke konkrétním problémům.  Je třeba vyzdvihnout, že autor pojal zpracování práce velmi 
důsledně. Velkou část práce věnuje historii těžby na Mostecku, která je pro pochopení řešeného problému 
nepostradatelná. Autor čerpal teorii z odborné literatury. Co se týká konkrétních údajů pro danou problematiku, zcela 
správně zvolil veřejně dostupné zdroje a z nich čerpal aktuální údaje pro provedení analýzy. Velice přehledně získaná data 
zpracoval do tabulek a grafů, které poskytují ucelený přehled. 
 
 

 
Praktická část (0-30 bodů):          28 bodů 
Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat (sofistikovanost, 
rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy); Využitelnosti výsledků ZP (reálnost, 
rozpočet na realizaci, praktičnost, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Autor při analyzování důvodu vysoké nezaměstnanosti zcela správně zahrnul mimo jiné i ukazatele, které nemalou měrou 
ovlivňují nezaměstnanost, jako jsou vzdělání, věk, zdravotní stav. Autor správně porovnává vliv prostředků státní politiky 
zaměstnanosti na nezaměstnanost.  V návrzích na řešení problematiky nezaměstnanosti autor klade důraz na vzdělanost 
obyvatelstva, která je bezesporu na Mostecku velmi nízká. Autor navrhuje změnu v systému vzdělávání. Tato problematika 
je však tak rozsáhlá, že by mohla být samostatnou prací. V návrzích jsou proto uvedena pouze některá možná opatření. 
Tato práce není o nových poznatcích, nýbrž o uceleném shrnutí teoretických a praktických poznatků.  
 

 
Formální úroveň (0-15 bodů):          15 bodů 
Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti, formátování textů, 
celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Z hlediska formální a jazykové stránky považuji zpracování diplomové práce za vysoce profesionální. Přehmaty, jichž se 
autor dopustil, byly pouze výjimečné ( neukončená závorka k bodě 2.4.5.). Práce působí jednotným dojmem. Stanovené 
normy byly dodrženy. 
 
 
 
 

 
Otázky k obhajobě: 

Vysvětlete pojem „akcelerace inflace“ (uveden v bodě 2.1.2). 
Jaké úkoly plní v oblasti zaměstnanosti úřady práce? 
Jaký vliv má výše minimální mzdy na nezaměstnanost? 
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Celkové hodnocení výborně/velmi dobře/dobře/nevyhovující     Celkem 94 bodů 
 
Doporučuji k obhajobě 
 
 
 
V Mostě dne 9. 5. 2017          Podpis 


