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Hodnocení tématu samého (bez ohledu na studenta):    
Nakolik je téma práce aktuální?  
Jak náro#né je téma na teoretické znalosti?  
Jak náro#né je téma na praktické zkušenosti #i práci 
v terénu? 

   

Nakolik je dostupnost podkladových materiál$ 
obtížná? 

   

Slovní hodnocení (n!kolik v!t):    
Téma, které si autor vybral, nepat%í svým charakterem k tradi#ním nám"t$m bakalá%ské 
práce. Jde o oblast, která je teoreticky málo podchycena a chybí i její ustálený systematický 
popis (p%ehled). Je otázkou, zda nedostatek teoretického zpracování není dán povahou v"ci 
samé, tj. že p%ínos takových analýz je pro praxi p%íliš malý. V tomto smyslu každopádn" 
p%edstavuje toto téma vhodnou výzvu pro bakalá%skou práci. 

    

Hodnocení zpracování tématu studentem:    
Jak hluboce autor téma analyzoval?  
Jak vhodn" zvolil autor metody ve vztahu k tématu?  
Jak zda%ile autor zvolil cíl práce vzhledem k tématu?  
Nakolik autor naplnil vyt#ený cíl práce?  

Slovní hodnocení (n!kolik v!t):    
Pokud jde o systematický popis problematiky vyhledávání pracovník$, je výklad dostate#n" 
hluboký a vy#erpávající, alespo& vzhledem k rozsahu, který je stanoven pro bakalá%skou 
práci. Oce&uji také, že autor nez$stal jen u praktického popisu, ale pokusil se také o 
empirickou analýzu. Oproti první verzi práce se navíc tato analýza snaží vyrovnat i 
s otázkami výpov"dní hodnoty dosažených výsledk$. 

    

Hodnocení struktury a obsahu práce:    
Nakolik je struktura práce logická a p%ehledná?  
Nakolik využívá autor aktuálních a vhodných 
pramen$? 

   

Nakolik dostate#n" a funk#n" vybavil autor práci daty, 
tabulkami, grafy, p%ílohami apod.? 

   

Nakolik jsou záv"ry práce jasné a p%im"%ené?  
Nakolik p%ináší autor vlastní názor a p%ísp"vek 
k tématu? 

   



Slovní hodnocení (n!kolik v!t):    
Strukturu práce je t%eba zvláš' ocenit. Autor jasn" uvádí, o #em bude psát a jaké jsou jeho 
cíle, a p%ehledn" tuto strukturu napl&uje. (tená%i tak zárove& umož&uje snadnou kontrolu, 
zda práce odpovídá na své základní otázky.  
Výtkou by snad mohlo být p%íliš informací v popisné #ásti, které ne vždy mají dostate#nou 
nosnost vzhledem k cíli práce. Zvláš' ve srovnání s ní pak #ást s empirickou analýzou 
vypadá trohu chud". 
Pokud jde o kvantitativní analýzu, slabší vypovídací schopnost vynahrazuje autor dobrým 
pov"domím o úskalích, která jsou toho p%í#inou. N"kde se ale bohužel projeví slabší 
znalost statistiky, když se autor odkazuje na p"tiprocentní hladinu významnosti ve chvíli, 
kdy nepoužívá žádný statistický test. 
 

    

Hodnocení formy a stylu práce:    
Jaká je formální úprava práce?  
Pracuje autor správn" s odkazy a citacemi?  
Jaká je stylistická úrove& práce?  

Slovní hodnocení (n!kolik v!t):    
Práce je po formální stránce v naprostém po%ádku.  

    

Další hodnocení !i p"ipomínky a otázky k obhajob#: 
Pokud jde o celkové hodnocení, je z mého pohledu práce p%ínosná a je na ní vid"t poctivé 
zpracování. Proto jí navrhuji po#et bod$ na pomezí "výborn"" a "velmi dob%e". 

 
 
Navržená známka: výborn" - 40 bod$.  
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