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Ái l}clinovárri ci1ťr práct
ts} &4etoctrický- postup v1.pracovriní práce
C) Teoretický- základ práce (rešeršní část)
B} ť]lenění práce {do kapitol, p*dkapitol, rrdstavců)
E} Jazykové xpracování práce {sklatlba včt, grirmatika)
F} Fonnální zprac*vání práce
G) Pt-esnost lbnauiací a práce s r:dlrorxýr*iazykem
H} Práce s odbomclu literaturou {nonrry, cirace}
{} Práce se zahraniční literaturou. úroveň sou}rmu v cizím jazyce
J'} Celkový poslup ŤeŠení a prácr: s infotmacemi
K} Závěry práce a.iejicb {brmu}ace
L) Spirrění cílů práce
N'!'} odborný příl:os práce (pro {eorii. pro pra.ri)
N) Přístup autora k řešaní pr*bier:ratrky práce
Ů) Celkoi do.jem zpráce

hIavrhu.i i k]asifi kovat iraka lářskolr práci ki asi likačním stupnčm : l výbcnně

stra.nčné ze$ův*drrěmí n*,v:"hovxnaé$** i<Basifr{račního stupně:]

Téma bakalářskó práce je veimi zaiinnavé a pro detaiiní vyřešeni zadárrí ze r,šec}r hlediselt časr:vě
i odborně náročné. Zvo1eriý post]"]p {vyjádřený v obsalru) má sr'ou logiku a dostatečně vys{ihuje
zadání bakalářské práce. obsa}rová stnrknra s.jedinou i.i'iimkou předsravrrje přehlednč rrspr:řádaný

celek' v nčmž io čterrář veden od ťrvodni]ra svižlrě a pozorn'ě {brn:ulovirného vyrnez*ní tématu.

l}akalarská práce .}c psana pŤeh}*dně a srrtzunritelně" Zašazené tab*iky vlrodně doplriají textovo* čás{

a mají velkou v3povídaci sclropncist.V práci li:e na|ézt někt:lik př:eklepů a forrr:ulačních ne*bratnos1'í'

ale ...zlil*clem k rozsahu tcxtu aieho *bsďrové kvalitč tatr'o prrchybení nepovažu'|i za irár'aĚná.

Prácí ptrvažLrji za velnri zajímarr*u a zdařilou.
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FAKULTA EKONOMICKÁ
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otázky a připomíntíy k bližšímu vysvětlení při obhaiobě:'

l. Má obec jasně definované kompetence a finance k zajištěď sociálního zabezpečeni v regionq ve
kterém žijete?

2. Jsou zaměstanci obce dostatečně kvalifikovaní k výkonu zajišťovaní sociální pomoci a sociáiních
služeb?

V Plzni. dne 9. 5.2016
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Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

l Kliknutím na pole lryberte požadovaný kvalifikačni stupeň.

'stnrčně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.

' otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení pfi obhajobě _ dvě až tři otrázky'

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, PEK ZČU nejpozději do termínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musl bý opatřen vlastnoručnim podpisem modře furo rorpmání originálu).


