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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj nezaměstnanosti a pracovních příležitostí v Královehradeckém kraji 
Jméno autora: Eliška Svobodová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut veřejné správy a regionálních studií 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Cílem práce bylo zanalyzovat a vyhodnotit, jak se změnila struktura pracovních příležitostí vlivem pandemie Covid 19 
napříč jednotlivými pracovními obory v Královéhradeckém kraji. Jde o úkol sice rozsáhlý, ale lze ho hodnotit jako středně 
náročný. 

 
Splnění zadání splněno 
 
Stanovený cíl práce byl splněn v celém rozsahu. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Studentka pracovala samostatně, systematicky a práci průběžně konzultovala. Studentka prokázala schopnost samostatné 
tvůrčí práce. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Studentka prokázala adekvátní znalosti studovaného oboru, schopnost vyhledávat zdroje a pracovat s literaturou. 
Prokázala i schopnost samostatně provést adekvátní syntézu a formulovat odpovídající závěry. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Práce s odborným jazykem a celková jazyková kultura odpovídá studovanému stupni. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Práce se zdroji a jejich formální zpracování v textu odpovídá požadavkům. Celková shoda s jinými dokumenty je 10%, což je 
dáno tím, že studentka čerpala z dat ČSÚ, které pak dále zpracovávala. Shoda se tedy týká zdrojových dat, nikoli jejich 
dalšího zpracování a interpretace. Výše uvedená shoda by tudíž studentce neměla být připočtena k tíži. 

 
Další komentáře a hodnocení 
 
V závěru práce konstatujete, že „pandemie způsobila ještě větší nerovnováhu na trhu práce mezi nabídkou a poptávkou 
pracovní síly, než byla doteď a mnoho pracovních odvětví a oborů je jimi dlouhodobě zasaženo a dosáhly velkých ztrát“. 
Nicméně existuje i řada odvětví, které na pandemii „vydělali“, mohla byste některé z nich jmenovat, případně uvést příklad 
z Královéhradeckého kraje, zda někde došlo i k pozitivnímu vývoji zaměstnanosti v důsledku pandemie? 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Diplomová práce měla středně náročně zadaný cíl. Je pečlivě a komplexně zpracovaná v mírně nadstandardním 
rozsahu.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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