
Report on Bachelor/Master Thesis 
Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 
Student: Viktória Tesárová 

Advisor: PhDr. Milan Rippel 

Title of the thesis: Analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku a vplyv 
reforem politik na trhu práce

 
 

OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Před asi dvěma lety jsem v hodnocení bakalářské práce na téměř stejné téma kriticky zdůraznil, že 
veškerá ekonometrická preciznost a hloubka analýzy je z pohledu makroekonoma polovičatým 
výsledkem, protože autorka se nezabývala regionálními charakteristiikami, což je u Slovenska 
naprosto klíčové. 
 
V tomto případě naopak žádnou obecnou výtku k předložené BP nemám – téma je zpracováno 
formálně přesně, struktura práce je vyvážená a logická, použitá literatura více než dostačující, její 
využití dokládá schopnost autorky zpracovat rozsáhlý text na požadované úrovni s použitím správných 
metod analýzy i výkladu.  
 
Velmi pozitivně působí i autorčin jazyk na mikroúrovni, nemá potíže psát jasně, srozumitelně, logicky 
členit text s ohledem na čtenáře, stejně jako pozornost, kterou autorka věnovala finální úpravě textu.    
 
 
Otázky a témata k diskusi:  

1) Jsou autorce známy nějaké komparativní studie o zaměstnanosti Romů v Česku, Maďarsku, 
Rumunsku či Bulharsku, pokud ano, jaké jsou shodné a rozdílné způsoby řešení? 

2) Jsou na slovenském trhu práce viditelné přeshraniční vlivy – např. odliv lidí ze západního 
Slovenska do Česka, apod.? 

3) Nemělo být vzhledem ke struktuře práce adjektivum „sociální“ nějak uvedeno přímo 
v samotném názvu? 

4) Jaký má autorka názor na to, že Slovensko má jedny z nejnižších (relativně) výdajů v dané 
oblasti v celé EU. 

 
 
Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci stupněm „velmi dobře“, přesněji jako 2+, a bez 
rozpaků ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 25 

Contribution                 (max. 30 points) 17 

Manuscript Form         (max. 20 points) 19 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 79 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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