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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Student svůj cíl práce i použitou metodiku zpracování volil vhodně, vzhledem k řešenému 
tématu práce. Student se v práci zaměřil zejména na hodnocení aktuální problémové situace 
v uvedeném regionu způsobené nízkou nezaměstnaností a současně příchodem pracovníků 
ze zahraničí. Student v předkládané práci představil region s jeho specifiky, srovnal data 
s celou Českou republikou, popsal důsledky nízké nezaměstnanosti a dal do vztahu s názory a 
postoje obyvatel regionu. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Student odbornou literaturu nastudoval a snažil se publikované odborné obsahy použít 
v celém textu předkládané magisterské práce. Seznam použitých informačních zdrojů 
odpovídá požadavkům bibliografické normy, počet titulů je optimální, jsou také všechny k 
tématu relevantní a aktuální.  
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je přiměřené.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Popis postupů souvisejících s demografií regionu a deskripce podmínek zaměstnávání 
zahraničních pracovníků dle národnostních skupin, je originálním šetřením v podmínkách 
dopadů nízké regionální nezaměstnanosti. Šetření názorů obyvatel na cizince a dopady nízké 
nezaměstnanosti je metodologicky správné, naplňuje parametry základního průzkumu, 
metodika, operacionalizace i definované úkoly jsou smysluplné a ověřitelné, zpracování 
získaných dat výborné, závěry a doporučení, jež vyplývají z průzkumu, odpovídají 
stanoveným cílům. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Lze konstatovat, že student splnil cíle práce a formuloval podnětné závěry.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Popište, jak jsou v současnosti řešené problémy s dopravní infrastrukturou, sociální 
infrastrukturou a kriminalitou, jež souvisí s navyšováním počtu cizinců bez trvalého zázemí 
v regionu. 
Lze v České republice konstatovat systémovou ochranu před dalšími negativními dopady tzv. 
práce cizích státních příslušníků? 

Celkové hodnocení:  výborně 
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