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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
 

Předkládaná rigorózní práce představuje vysoce kvalitní studii vlivu aktivní politiky 
zaměstnanosti na nezaměstnanost v regionech ČR. Jde o aktuální téma, které navíc v českém 
prostředí zatím nebylo detailněji zkoumáno. 

Práce je obecně dobře strukturovaná a nabízí přehledný popis zkoumané problematiky a 
řešení vytyčeného problému. Cíle práce a zkoumané hypotézy jsou srozumitelně podány již v úvodu a 
v dalších částech jsou čtenáři prezentována data a výsledky jiných výzkumů podkládající uvedené 
hypotézy. Autorka prokázala schopnost pracovat se stávající teoretickou a empirickou literaturou, na 
jejímž základě formuluje vlastní model vlivu APZ na regionální nezaměstnanost. V závěrečné práci 
autorka dokazuje schopnost vysoce kvalitní ekonometrické analýzy a komplexního přístupu k dané 
problematice. Závěry jsou jasné a srozumitelné. 

Autorka vzala v potaz všechny mé připomínky, které jsem měla k práci diplomové, proto již 
dalších připomínek nemám. 

 
Navrhuji ohodnotit předloženou rigorózní práci „výborně“. 
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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 

 


