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Základní charakteristika práce. 

Teoreticko-analytická práce. Autorka se snaží nahlížet na vybrané problémy trhu práce optikou 

behaviorální ekonomie. V dotazníkovém šetření je mapován vliv „iracionálních„ faktorů na českém 

trhu práce, aniž by byla opona neoklasické teorie výrazněji poodhrnuta. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Záměrem autorky je ukázat, že předpoklad dokonalé racionality je na reálném trhu práce 

nedostačující. Cílem práce je „analýza a potvrzení vlivu iracionálních faktorů na rozhodování člověka 

v kontextu českého trhu práce.“ (str. 28) Výzkumná otázka: „Rozhodují se lidé ohledně otázek 

týkajících se trhu práce podle klasické ekonomické teorie nebo spíše behaviorální?“ (str. 28) obsahuje 

chybnou formulaci, protože autorka se v textu zabývá neoklasickou teorií. Na jednoznačně položenou 

otázku práce přináší neurčité odpovědi: „…lidé axiomy teorie očekávaného užitku opravdu 

v některých případech nerespektují…“ (str. 45); „neoklasický model se vyjadřuje prozatím 

nejzřetelněji ke zkoumaným problémům…“. (str. 49) 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metodický postup není v práci popsán, ale implicitně vyplývá z obsahu práce. Z posloupnosti výkladu 

je zřejmý zvolený postup řešení. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Teoretická část vytváří rámec výkladu a zahrnuje charakteristiku trhu práce a behaviorální přístup 

k trhu práce. Struktura trhu práce (část 1.1) je podána z hlediska neoklasické teorie, aniž by to bylo 

uvedeno. Necelé dvě strany věnované současnému stavu trhu práce v ČR obsahují neuspořádané 

poznámky a jeho dílčí (povrchní) hodnocení. Vzhledem k výzkumné otázce by bylo vhodnější 

prezentovat neoklasickou teorii jako takovou. Praktická část je formou ověření prezentované 

behaviorální teorie. Text ve druhé a třetí kapitole považuji za vyvážený a lze jej označit za 

konzistentní celek. Větší pozornost měla být věnována výběru zaměření otázek v dotazníku, 
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především ve vazbě na teoretickou část. Například podrobnější rozbor nabídky práce by 

pravděpodobně přinesl relevantnější poznatky. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce má logickou strukturu a výklad je přehledný. Argumentace vychází z rešerše literatury a je 

opřena o výsledky dotazování, které zahrnuje 55 respondentů. Sama autorka konstatuje, že 

„implikace dotazování jsou tak spíše orientační.“ (str. 46) 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Uvedená charakteristika trhu práce má povahu popularizačního výkladu a chybí zde problém 

segmentace trhu práce. Šíře prezentované behaviorální teorie je dostatečná a vytváří vhodný rámec 

pro analytický rozbor. Autorka zde neuvádí citace pramenů, a proto je obtížné posoudit její vhled do 

problematiky behaviorální teorie. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Dotazníkové šetření je aplikací prezentované teorie. Otázky jsou rozděleny do tematických okruhů (8) 

a umožňují posoudit platnost uváděných behaviorálních poznatků na trhu práce. Prezentace a 

interpretace výsledků odpovídá požadovaným standardům. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Získané poznatky autorka považuje za „spíše orientační“ a posuzuje je z hlediska neoklasické teorie. 

Za hlavní problém v části 3.5 považuje otázku odměňování (minimální mzda, nefinanční benefity). 

Protože při charakteristice trhu práce není zmíněna lidská stránka práce (práce jako seberealizace 

člověka, transferový výdělek, čistá ekonomická renta) a segmentace trhu práce (profesní, 

teritoriální), je odměňování opravdu dominantním problémem. Stanovený cíl bakalářské práce byl 

splněn a výzkumná otázka byla rámcově zodpovězena. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 
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Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 

108-162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení 

myšlenek autora od převzatých, seznam literatury atd.) 

Seznam použité literatury odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Odlišit 

myšlenky autorky od převzatých je obtížné, protože v práci není u odkazů na pramen uvedena jeho 

strana.  Pouze v úvodu je uveden jeden citát. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Informační zdroje odpovídají stanovému záměru autorky. Některé prameny uváděné v textu (např. 

na str. 1: Barberis 2012; na str. 17: Kahneman, Lovallo 1993) chybí v seznamu použité literatury. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Formální stránka práce (jazyková, stylistická, grafická) je splněna na velmi dobré úrovni. 

 

Další poznámky 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Bakalářskou práci A. Urbanové doporučuji k ústní obhajobě. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

 Vysvětlete tvrzení na str. 4. „Tržní poptávkou po práci se rozumí horizontální součet 

poptávek po práci jednotlivých firem dané profese. Křivka tržní poptávky po práci klesá 

strměji než křivka individuální poptávky po práci, protože při poklesu mzdové sazby začnou 

firmy na daném trhu nabírat více práce a tím zvýší svůj výstup. Vzrůstající nabídka způsobí 

pokles její ceny, což povede k poklesu příjmu z mezního produktu a poptávaného množství 

práce na trhu.“ 

 Na str. 5 s 47 upozorňujete na problém minimální mzdy – „Výše minimální mzdy…může 

paradoxně představovat vyšší nezaměstnanost“ (str. 5); „Můžeme tedy pohlížet 

s očekáváním na to, co přinese současná tendence navyšování minimální mzdy…“ (str. 47) 

Jaká realita v ČR? Názor autorky? 

 

Datum:  

 

Podpis:  

 


