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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):
Hodnocená práce se zabývá nezaměstnaností a snaží se testovat na datech za Českou
republiku Okunův zákon, Phillipsovu křivku a vztah nezaměstnanosti a kriminality. Ačkoli
především prvním dvěma tématům je věnováno mnoho prací, je třeba si uvědomit, že
hlavním cílem práce bakalářské není vlastní výzkum s průlomovými výsledky, ale dokázat
schopnost řešit daný problém pomocí nástrojů, které si autor osvojil během studia.
Pokud budu hodnotit jednotlivé části práce, potom úvod, rešerše literatury a část popisující
data nejsou příliš zajímavé a v práci jsou spíše „výplní“.
Další – klíčová – část práce je rozdělena na tři okruhy s podobnou strukturou, které testují tři
výše zmíněné oblasti. Každý okruh je vždy uveden teoretickým úvodem. Ten je méně
záživný, jelikož se de facto jedná o výpis z učebnice, nicméně pro ucelenost práce je
samozřejmě nutné problém teoreticky uvést aby i čtenář problematiky neznalý si mohl udělat
celkový obrázek.
Druhá část každého okruhu se týká samotného výpočtu a představení výsledků. Toto je
jádro celé práce, kde autor jednoznačně prokázal, že je schopen samostatně analyzovat
vybraný problém a prakticky použít znalosti, které během svého bakalářského studia nabyl.
V empirické části práce bych vytknul autorovy dva nedostatky. Prvně by dle mého názoru
měl čtenáře blíže seznámit s daty, tím myslím i jinak než slovně. Ukázat výsledky alespoň
některých základních deskriptivních statistik by se mi jevilo jako vhodné. Zároveň mi
v částech, kde jsou počítány jednotlivé modely, chybí podrobnější popis těchto modelů. Za
standardní bych považoval především uvedení testových hodnot naměřených při testování
jednotlivých předpokladů použitých modelů.
Celkově hodnotím bakalářskou práci pana Klečky známkou velmi dobře.
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Manuscript Form
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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
20

Average
10

Weak
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
30

Average
15

Weak
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
30

Average
15

Weak
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
20

Average
10

Weak
0
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TOTAL POINTS
81 – 100
61 – 80
41 – 60
0 – 40

GRADE
1
2
3
4

= excellent
= good
= satisfactory
= fail

= výborně
= velmi dobře
= dobře
= nedoporučuji k obhajobě

