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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 cílů práce
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
O) Celkový dojem z práce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačním stupněm:1
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výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předložená bakalářská práce zpracovává ryze praktické téma. Při zpracování studentka
kombinovaného studia vycházela ze zkušeností z vlastního zaměstnání. Práce je zpracována velmi
precizně, struktura i jazykové formulace jsou na velmi dobré úrovni. Závěry odpovídají v úvodu
stanoveným cílům. Postrádám hlubší rozpracování první teoretické kapitoly a v této souvislosti také
výraznější používání zahraničních zdrojů. Praktická část je však velmi kvalitní a proto bakalářskou
práci hodnotím stupněm výborně.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1) Jaký očekáváte strukturální vývoj trhu práce v Karlovarském kraji?
2) Domníváte se, že by budoucí situaci na trhu práce v Karlovarském kraji pomohly nové studijní
programy na Fakultě ekonomické v Chebu? Například studijní program Cestovní ruch a lázeňství a
studijní program Logistika?

V Plzni, dne 21. 5. 2018

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1)
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 obhajobě – dvě až tři otázky.
Posudek na DP odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) nejpozději do 21. 5. 2018
spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek na BP odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) nejpozději do 21. 5. 2018
spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).

