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Hodnotitel – oponent:  Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. 

Podnik – firma:  FEK ZČU v Plzni 
 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
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 bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1
     dobře  

 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

 

 

Autorka si zvolila aktuální téma, při jehož zpracování bohužel nezachovala proporcionalitu teoretické, 

analytické a návrhové části bakalářské práce. Návrhová část bakalářské práce zcela chybí, vývody, ke 
kterým autorka dochází v Závěru BP, jsou příliš obecné a všeobecně platné. Postrádám jakoukoli 
invenci. 

Rovněž po formální stránce předkládaná bakalářská práce vykazuje řadu nedostatků (např. užívání 1. 
os. např. na str. 7; rozdílný tvar písma – v Obsahu a v dalším textu; nejednotný tvar písma při uvádění 
zdrojů např. na str. 31 a 33; není formátován text např. na str. 32 atd.).  
 

I přes výše uvedené nedostatky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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Metodické poznámky: 

 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  
   klasifikačního stupně.  
2
 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  

3
 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 

4
 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
 

 

Na star. 31 uvádíte vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v Plzeňském kraji. V této souvislosti 
pokládám dvě úvahové otázky: 

 

1. Je současná výše minimální mzdy pro uchazeče o práci motivující a projeví se v jejich zvýšené 
aktivitě při hledání zaměstnání? 

2. Je současná výše minimální mzdy pro podnikatele motivující a projeví se v jejich zvýšené 
aktivitě při vytváření nových pracovních míst? 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 31.12.2019        Podpis hodnotitele  
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