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Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Chrudim

Hodnotenie:
Maximálny

Udelený

počet bodov

počet bodov

Metodika (stanovenie cieľov, výber metód)

10

7

Štruktúra práce (vnútorná vyváženosť, logická nadväznosť častí práce)

10

9

Práca s literatúrou a zdrojmi informácií (výber, spôsob použitia)

10

8

Kreativita, tvorivý prístup a vlastný autorský vklad

20

14

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, splnenie cieľov a prínos práce

20

18

Obsahové zhodnotenie netextových častí práce (tabuliek, obrázkov)

10

7

Dodržanie noriem formálnej úpravy práce vrátane citačných noriem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnotenie práce

100

81

Obsahová stránka práce

Formálna stránka práce

Navrhované hodnotenie: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 alebo menej b.).

Pripomienky k práci, príp. otázky k obhajobe:


Práca je štandardnou analýzou trhu práce vo vybranom okrese.



Autorka cituje v prehľade literatúry Hampla, Ježka a Kuhnla, Szczyrbu a Touška, Baštovú,
Fňukala, Krejčíře (správne je Krejčí) a Toneva. Nič z toho sa neobjavilo v závere v zozname
literatúry. Tiež spomína Drbohlava, bez toho aby odcitovala nejakú jeho prácu. Naopak
v zozname literatúry sú všelijaké lexikóny Hory a nížiny, Klimatické oblasti a pod. - všetko pre
prácu úplne nepotrebné. Rovnako je navyše FG charakteristika, je to už mimo tému práce.



V celej práci je nesprávne používaný termín nárast/pokles pokles o x % namiesto o x
percentuálnych bodov a to vrátane troch máp. Geografická práca by mohla byť doplnená o viac
máp vychádzajúcich z vlastného spracovania dát.



Pri hodnotení cudzincov na trhu práce mohlo byť doplnené, z akých štátov sú cudzinci pracujúci
v okrese Chrudim (priestorová analýza).



Plusom je doplnenie o kapitolu vzťahujúcu sa na problémové skupiny obyvateľstva z hľadiska
uplatnenia na trhu práce.

Prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem jej hodnotenie známkou C.

V Olomouci 30. 5. 2012

………………………………………………………
Marián Halás
oponent práce

