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Téma BP: Analýza uplatnění absolventů škol na trhu práce v mikroregionu Vsetínsko 
 
 
 

 
Hodnocení náročnosti tématu na: Úroveň 
                                                                                 nadprůměrná průměrná podprůměrná
teoretické znalosti  X 
praktické zkušenosti  X 
sběr a zpracování podkladů a vstupních dat X  
specifické nároky tématu (originalita, rozsah,  X 
statistické zpracování dat, interpretace závěrů ap)   

 
 

Kritéria  hodnocení práce diplomanta:             Úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit

splnění cíle práce   X  
samostatnost při zpracování X    
metodologická kvalita postupu   X   
úroveň teoretické části   X   
práce s literaturou (citace)  X   
úroveň analytické části  X    
adekvátnost použitých metod  X   
úroveň projektové části     X 
úroveň návrhu  řešení  (realizace)   X  
jazyková úroveň práce   X   
formální úroveň  (text, grafy, tabulky)  X   
přehled literatury (rozsah, kvalita)  X   
jiné kritérium (novost,  přínos praxi)  X   
 
 
 
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 
 
 
 
(Obraťte, prosím, list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formuláře.) 



Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě: 
 
Autorka pracovala velmi samostatně, volba tématu byla provedena správně a analýza může 
být za jistých podmínek použita v praxi. Struktura práce odpovídá vypracované teoretické 
základně. 
V rámci analýzy dané problematiky byl vytvořen  dotazník, ovšem závěry z tohoto šetření 
zřejmě představeny nebyly a to pokládám za nedostatek. Interpretace některých grafů je 
zavádějící a navzdory doporučením vedoucího, nebyly změněny. (graf 11. str. 48) Nelze 
rozeznat, zda ve skupině s největší nezaměstnaností se jedná o absolventy se středním, nebo 
středním odborným vzdělání, nebo středním odborným s výučním listem. (fialová, hnědá). 
 
V návrhu řešení autorka rovněž nebrala v potaz doporučení vedoucího práce a uvedená 
doporučení tedy působí tak, že se problém řeší sám. Nicméně konkrétní vlastní návrhy zde 
nevidím. 
 
Otázky: 
 
Kde a jak jste využila závěrů Vámi provedeného dotazníkového šetření? 
 
Jaká konkrétní doporučení jste Vy konkrétně navrhla? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na klasifikaci bakalářské práce: D - uspokojivě 
 
 
 
Ve Zlíně dne 24.05 2006 
 
 
                 ………………………………    
             podpis vedoucího BP 
 
Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:  
 
Stupeň klasifikace: A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě 
 E - dostatečně F - nedostatečně   
 
 
 
 


