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Zr'rlaDUCt:11 FAKULTA EKONOMICKA
Katedra KFll

Jméno studenta:

studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

I1odnotitel _ l'edouci práce:

HoDNOCENI BAKÁLARSKE PRACE
Akadcmicky' rok 2017/2018

Jakub MUHLBERGER
Podniková ekonomika a management

současné problémy na trhu prácc ve vybraném
regionu

lng. Vendula Tesařová' Ph.D.

Křitéria hodnoceníi (1 nejlepší' 4 nejhorší' N-nclzc hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Velodick)'poclup \ )praco\ ániprice
C) Teoretický základ pláce (rešeršní část)
D) Členění pláce (do kapitol' podkapitol. odstavců)
E) Jazykové zpracovárri prácc (skladba vět, gramatika)
F) Fon'nální zpracol'áni práce
G) Přesnost Íbrmulací a práce s odbonrým jaz'vkern
H) Práce s odbomou literaturou (nomy' citacc)
I) PIáce se zaiťaniční iiteratl.llou' úroveň souhrnu v cizínljaz.vce
J) Celkový postLlp řešení a pláce s informaceni
K) ZávěIy práce ajejich formu1ace
L) Splnění cilů prácc
M) odbonrý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) spoluprácc autora s vedoucim pláce a katedrou
o) Přístup autora k řešení prob1ematiky práce
P) Celkový dojem z práce

Do Poftálu ZČU b-Yl zadaný tento !ýsledek kontroly plagiátorstvil:
Posouzeno
Posouzeno - podezřcJá shoda

Nar.rhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2
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Stručné zdůvodnění navrhovaného k]asifikačního stupněi'

Student si pro svou práci vybral zajímavé téma. Trh práce v okese Most je spccifický a má své 1noŽlá
aŽjedinečné probiémy. Stupeň hodnocení dobře navrhuii z tol'to důvodu, že nebyly zcela naplnětry
zásady pro v'vpracováni práce a to Zeiména ta, ktelá ukládá studentovi qjádřit svůj názor a navllÚout
opati€ní ke zlepšeDí situace v danénr regionu' Závěry práce tedy povaŽuii za r'ágní. i když chápu, Že sc
jedná o velice citlivé téma a formulace doporučcní pro tento konkétní regjon může b]it problernatická
a ožehavá' Ráda bych také podotk]a, Že první kapitol-v prácejsou z mého pohledu mnohem
povedeněiší a propracovanější, neŽ kapjto]y Zá\'ěrečné' Jako kdyby autorovi v závěru došel dech i čas.
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Pii posouzení plagiátorství poukázai systém na v.vsokou shodu sjjnou prací. .Iedná se ale o piedešlou
práci studeíta, ktelá byla dopo.učena k přepracování' Z toho důr'odu se o plagiát nejedrrá'

otázky a připomínky k bližšímu lTsYětlení při obhajoběa:

1' Považriete hospodaření nevládních organizací za efekti\'ní? Jsou dosažené výsledky v nalezení
práce dIouhodobě nezaměstnaným adekvátní r,ynaloŽeným prostředkům?
2. co by z vašeho pohledu mohlo n']otivovat vzdělané lidi' aby v regionu zůstali?

.l

'ř.ln^r'^'

V Plzni, dne 30.8.2018 Podpis hodnotitele

Metod]cké poznánllty:

] označte ÚSledek kontro]y plagjátorství' který j ste zadalla do Portá]u ZČU a odůvodněie niže při odůvodněn í
klasifikačního stupně'

2 KliknutÍn na po]e \Tberte poŽadovaný kva1ifikační strtpeň-
' sÍučně zdůvodněle navrhovaný klasillkační st peň. odůvodněni ZpÍacuj1e v rozsahu 5 - ]0 věl'
r otázky a pŤipomink)'k bljžšÍnu vysvě1lení pí'i obhajobě dvě až tÍi otázky'

Posudek odevzdejte oboustranně v}.tištěný na seketarját KFU, FEK ZČU do 3. 9' 2018' Posudek musi b];Ť opatřen
vlastnoručnjn podpisem modře (pro lozeznáni o ginálu)'


