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Struktura práce: Práce se zabývá nezaměstnaností u absolventů středních škol. Autorka charakterizuje 
nezaměstnanost, blíže se zabývá trhem práce a rizikovými skupinami na trhu práce, důsledky nezaměstnanosti. 
Celý text je atomizován, autorka postupuje po povrchu řešeného problému. Po empirické části práce je 
nelogicky vřazena opět kapitola teoretická. Empirická část práce mapuje faktory ovlivňující (ne)úspěšnost 
absolventů středních škol na trhu práce v okrese Náchod.  
Téma práce: je již dostatečně rozpracováno  
Rozsah práce: odpovídá  
Zaměření práce: spojuje prvky teoretické a empirické práce  
Metodologický přístup: Empirická část práce mapuje faktory ovlivňující (ne)úspěšnost absolventů středních 
škol na trhu práce v okrese Náchod (N=92). Výzkumný cíl a výzkumné otázky jsou věcně správně formulovány. 
Jako výzkumná metoda kvantitativního šetření byl zvolen dotazník vlastní konstrukce. 
Statistické zpracování dat: Výsledky jsou přehledně zpracovány a podpořeny pečlivě zpracovanými tabulkami a 
grafy. Výzkumná data jsou průběžně vágně okomentována, diskuse je spíše formální částí textu. Autorka málo 
vytěžila výzkumné výsledky.  
Cíl práce: splněn  
Použitá literatura: aktuální   
Citace v textu: přiměřená, odpovídá normě  
Jazyková a stylistická úroveň práce: odpovídá, autorka používá příliš dlouhá - nepřehledná souvětí a neobratné 
formulace 
Formální stránka práce: odpovídá danému typu práce 
Autorka bakalářské práce prokázala: 

a) souhrnnou orientaci v řešeném problému, mezioborový přístup D 

b) hlubší zájem o zvolené odborné téma C 

c) adekvátní stupeň osvojení odborné terminologie a odborného jazyka C 

d) dovednost samostatně se orientovat v odborných zdrojích, korektně s nimi pracovat a zaujímat 
k nim stanovisko 

D 

e) dovednost realizovat výzkumné šetření a interpretovat jeho výsledky      D 

f) dovednost shrnout a zobecnit závěry a formulovat doporučení pro společenskou praxi E 

g) tvořivost při uchopení zvoleného problému E 

h) samostatná práce bez větších zásahů vedoucího práce D 

 

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

1. Co je to podstatou ekonomického chování člověka? 
2. Blíže objasněte problematiku maladaptace a užívání psychotropních látek u výzkumného souboru. 
3. Co ovlivňuje úspěšnost zvládání nezaměstnanosti? 
4. V čem spočívá přínos Vaší BP pro systémové řešení nezaměstnanosti absolventů středních škol?    
 
Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci tohoto typu. 
Výsledné hodnocení:   
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