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Posudek oponentky bakalářské práce 

 
Jméno studentky: Lucie Nováková 
 
Název práce: Nezaměstnanost v regionu Vrchlabí 
 
Jméno vedoucího práce: PhDr. Milena Tichá, CSc. 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

x   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

x   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 

II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.  x  

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   

    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

   

 

Co se týče práce s literaturou, ta je sice relevantní, nicméně v seznamu literatury jsou 
tituly uváděny v nahodilém pořadí, což ztěžuje orientaci v seznamu a pokud by práce 
obsahovala více literatury, tak by bylo hledání titulů v seznamu zcela nemožné. Navíc autorka 
i podivným a nejednotným způsobem uvádí tituly článků. Např. jeden článek uvádí 
v seznamu literatury takto „JEŘÁBEK H., Mareinthal (Sociologický časopis r.33/3, str. 321-
337, Praha 1997)“  a druhý takto: „Časopis Acta Oeconomica Pragensia,(Konůpková L.; 
Mikešová L.; Šilha M.: Dlouhodobá nezaměstnanost a hysterze na trhu práce) dostupný na 
http://www.vse.cz/aop/ “. V seznamu literatury a v odkazech se rovněž neuvádějí akademické 
tituly jednotlivých autorů a autorek (a a když už je Lucie Nováková uvádí – což by neměla –, 
tak by je měla uvádět u všech a nikoli jen u některých). Problémem rovněž je, že jeden z titulů 
se objevuje v poznámkách, ale není uveden v seznamu literatury (Yole G. W.: Economics, 
1998, str. 109) a u jedna publikace je uvedena v seznamu literatury, ale v textu práce se na ní 
nikde neodkazuje (LOUDA. J.; ZÁZVORKOVÁ B.: Vrchlabí, Paseka, Litomyšl 2006. 78 
s.,fot.příl., ISBN 80-7185-757-2) 

 

III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  x  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.  x  
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3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

x   

 

V práci se objevuje celá řada překlepů, výpadků z vazeb a chybějící interpunkce. Uvedu 
zde jen několik příkladů: „Snaha pochopit a vysvětlit všechny aspekty této problematiky se 
pokusily už četné vědecké práce a publikace.“ (s. 7); „Otázka je proč žádná ekonomika na 
světě není schopna vytvořit dostatečný počet pracovních míst, a to i pesto že ne všichni lidé 
chtějí pracovat a řadí se do kategorie dobrovolně nezaměstnaní.“ (s. 7); „Problém regionu je 
jeho budoucnost a otázky jak zachovat stávající stav nebo ho případně zlepšit?“ (s. 52); 
„Podle mého názoru je prodělečné snažit se pěstovat na takovéto půdě obilí, které stejně 
nedosáhne vysokých výnosů z nížin nebo kukuřice, která dosáhne pouze krmné kvality pro 
dobytek.“(s. 52) 

 

IV. Doplňující poznámka  

 

V. Otázky k obhajobě 

1) Autorka uvádí, že „žádná ekonomika na světě není schopna vytvořit dostatečný počet 
pracovních míst.“ Nicméně v centrálně plánovaných ekonomikách reálného socialismu plná 
zaměstnanost existovala. Proč existovala a jaké byly problémy s tímto stavem spojené? Stejně 
tak plná zaměstnanost existovala v tzv. zlatých třiceti letech po 2. světové válce v tzv. 
vyspělých západních ekonomikách. Proč tehdy existovala a proč se daná situace změnila? 

2) Proč se autorka domnívá, že „vědy sociologické a psychologické […] se primárně 
zabývají spíše důsledky než prevencí nezaměstnanosti“? Může autorka uvést příklady, jak lze 
poznatky psychologie a sociologie využít pro prevenci nezaměstnanosti? 

 

 

Navržená známka          

Velmi dobře. 

 

Datum: 27.8.2013     

 

Podpis oponenta/oponentky práce:  

Zuzana Kubišová 


