
FAKULTA EKONOMICKÁ
lt" ZÁPADOČE$KÉ

UNIVERZITY
V PLZN!

FAKULTA EKONOMICKÁ
KGE

IIODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Akademický rok 2015/2016

Kamila Kašparova

Ekonomická a regionální geografie

Rozvojové zemč v kontextu globálních problémů a proměna
jejich makro ekonomických ukazatelů v období
"rozvojových cílů tisíciletí"

Jméno studenta:
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Hodnotitcl - oponent:

Pracoviště oponenta:
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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol. odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou. úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílú práce
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
O) Celkový dojem z práce

Navrhuji práci klasifikovat klasifikačním stupněm: 1

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupněr'
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výborně

Bakalářská práce se zabývá evaluací "rozvojových cílů tisíciletí" ve vybraných rozvojových zemích.
Jedná se o kvalitně zpracovanou bakalářskou práci. Připomínky mám k "pouze" statistickému pohledu
na danou problematiku.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobčr'

Jak v kontextu vaší bakalářské práce hodnotíte rozvojovou pomoc rozvojovým zemím?

V Plzni, dne 26.5.2016

Podpis hodnotitcle

Metodické poznámky:
J Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobč - dvě až tři otázky.

Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou prací na sekretariát KGE
v termínu stanoveném vedoucím KGE.
Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


