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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Ide o veľmi zaujímavú bakalársku prácu spadajúcu do oblasti Labor Economics, a to jednak z hľadiska 
metodológie a jednak z hľadiska obsahu.   
 
Práca má prehľadnú logickú štruktúru: autorka začína diskusiou rôznych aspektov problematiky 
nezamestnanosti mladých (kapitola 1), následne v 2. kapitole oboznamuje čiteteľa s politikami, ktoré 
boli v ČR v tejto oblasti implementované. V tretej časti je detailne predstavený metodologický rámec 
analýzy (flow approach), ktorý umožňuje systematické teoretické uchopenie a pohľad na dynamiku 
pracovného trhu. Posledná štvrtá kapitola je empirická: na základe dát získaných z verejne 
dostupných zdrojov (Eurostat, Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR) autorka aplikuje koncepty 
predstavené v teoretickej časti. Práca prichádza so zaujímavými zisteniami o relatívnej dôležitosti 
prírastkov a úbytkov počtu nezamestnaných (unemployment inflow vs. outflow), ktoré môžu byť 
využité jednak na zlepšenie štátnych opatrení a politík v oblasti trhu práce a jednak pre porovnanie 
situácie v ČR so zahraničnými trhmi.  
 
Veľkým pozitívom práce je kvalita spracovania empirickej časti: autorka sa nebojí ísť do hĺbky, má 
zmysel pre detail, výsledky sú zaujímavým spôsobom interpretované a diskutované. Voľbu modelov a 
ich aplikáciu na reálnych dátach zvládla autorka znamenite.  
 
Práca vskutku spĺňa všetky hlavné požiadavky a kritériá na bakalársku prácu kladené: autorka ukazuje 
dôkladnú oboznámenosť s relevantnou literatúrou a aktuálnou situáciou v obore, hypotézy sú v práci 
jasne formulované a v empirickej časti sú vhodne aplikované kvantitatívne metódy. Autorka píše 
prehľadne, čo umožňuje ľahkú orientáciu v texte. K tejto bakalárskej práci nemám žiadne výraznejšie 
výhrady.  
 
Na základe vyššie uvedeného navrhujem ohodnoti ť túto bakalársku prácu známkou „1 / 
výborn ě / excellent“.  
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points)             18 

Methods                      (max. 30 points)             27 

Contribution                 (max. 30 points)             27  

Manuscript Form         (max. 20 points)             18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points)             90  

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4)              1 
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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 

 


