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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 Autorka se v předkládané bakalářské práci věnuje problematice nezaměstnanosti na 
Slovensku v průběhu posledních dvaceti let. Zvláštní pozornost je věnována reformám, které 
zavedla vláda Mikoláše Dzurindy v rozmezí let 2002-2006. Obecná problematika 
nezaměstnanosti je nejdříve diskutována jak v teoretické rovině (porovnání teoretických 
modelů nezaměstnanosti), tak i v empirické rovině (porovnání různých standardů výpočtů 
nezaměstnanosti). V další části práce se pak autorka podrobně věnuje specifikám sociálního 
systému na Slovensku (velké regionální i sektorové rozdíly) a převážně kvalitativní analýze 
dopadu jednotlivých reforem přijatých s cílem snížit nezaměstnanost. V záverečné části 
práce pak autorka uvádí několik podnětů pro snižování nezaměstnanosti do budoucnosti.  
 Kladně hodnotím snahu autorky průběžně zapracovávat podněty, které jí byly z mé 
strany poskytnuty. Autorka ve své diplomové práci prokázala schopnost využití relevantních 
zdrojů a kritického zhodnocení dosavadního vývoje v dané oblasti. 
 Na druhou stranu je nutné poznamenat, že autorka využívá především kvalitativní 
metody pro stanovení dopadu jednotlivých reforem (v některých částech autorka sklouzává 
k prosté popisnosti). Za více přínosnější bych hodnotil využítí kvantitativních metod, které by 
hodnotily dopady jednotlivých reforem ve finančním vyjádření a které by tak výrazně zvýšily 
praktický přínos bakalářské práce a lépe tak prokázaly schopnost využítí matematických 
znalostí získaných v průběhu bakalářského studia na IES. 
 Z hlediska využití dostupné literatury a formy vypracování rukopisu hodnotím práci 
jako nadprůměrnou. Z hlediska použité metodologie a celkového přínosu hodnotím práci jako 
průměrnou. Předkládaná bakalářská práce dle mého názoru ve většině ohledů splňuje 
požadavky kladené na bakalářského studenta IES. Vzhledem k výše uvedenému proto 
doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku „velmi dobře“ (2). 
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CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 22 

Contribution                 (max. 30 points) 15 

Manuscript Form         (max. 20 points) 19 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 74 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 
 


