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Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik - firma:

Svýcarsko _ daňovy a sociální systém

Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

FEK ZČU v Ptzni

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů ptáce
B) Metodický posfup vypracování práce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní část)
D) Členěnípráce (do kapitol' podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracov tní práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou' úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkoý postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkoý dojem zpráce

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:l výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Autor přistoupilke zpracovánipráce zodpovědně a díky tomu se práce vyznačuje komplexností a
uceleným pojetím. Vhodně byla zvolena problematika sociálního a daňového systému' neboť dochází
k velmi úzkému prolínání obou oblastí v národohospodářské praxi. Cíle práce byly výyčeny jasně a

Ize,je považovat za splněné. Práci doporučuji k obhajobě před komisí a hodnotím ji stupněm
VYBORNE.
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otáz|<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1. Uveďte, jaké jsou trendy v oblasti důchodové politiky v mezinirodním kontextu.

2. Z jakých důvodů bylo na půdě Evropského parlamentu vyřčeno tvrzení, že Ewopa se neobejde bez
přistěhovalců?

r"'ďrun'ť{ilun*V Plzni, dne 9. 1. 2018

Metodické poznánky:

1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.

' Stnrčně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 _ 10 vět.
3 otazky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - ďvě až ti otélzky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČIJ nejpozději do termínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (1lto rozeznáni originálu).


