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studijní oboř/záměření:

Téma bakalářské prácel

Hodnotitel _ vedoucí přáce: Ing' Pavlíná Hejduková, Ph.D.

Křitéťia hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhořší' N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
Bt Metodický posrup r 1pracor jni prace
C) Teoretický základ práce (rešeřšní část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, glamatika)
F) Fomální zpracování práce
G) Přesnost fomulací a práce s odbomý jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy' citace)
l) Práce se zahraniční litelaturou, úIoveň soúmu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešení a pláce s infomacemi
K) Zár'ěry práce ajejich formulace
L) splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupláce autora s vedoucim práce a katedrou
o) Piístup autola k řešení ploblematiky p|áce
P) Celkový dojem z práce

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátořstvírI
Posouzeno
Posouzeno _ podezřelá shoda

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněrl:2 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Bakalář5ká práce zpiacována na téma "Fungování konkrétního sociálního státu a dopady na
ekonomiku" má multidiscip]inární charakter - řeší otázky ekonomické, ale též sociologické,
demografické, politické či právní' což porrkazuje dle mého názoru na sloŽitost daDého témafu
zkoumáíí' Autolovi se však i přes složítost tématu podařilo práci zpracor'at na kvalitní urovni, naplnit
stanovené cíle a dodťet definované zásady prc zpncování' vzhledem k šíři témafu sociálního státuje
pláce zaměřena na penzijní systérn v konJ<étní zemi' Pdce má lo8ickou strukturu, nadprrrměmě ]ze
hodnotit citace a práci se zahraniční literaturou, téžje třeba vyzdvihnout i konzu]tace, a tojak
s vedoucí práce, tak s odborníky na problematiku sociálního státu v zahnničí. Formálně práce splňuje
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veškeré požadavky kladené na daný t)p prací, textje vhodně doplněn graÍickýmiprky. Z práceje
pa1mý velký zájem autora o danou problematiku, cožje dále zřejmé v uvedení vlastních postřehů,
názonl a závěrů'
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji k]asifikovat stupněm ''výbomě',.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

Diskutujte ploblematilr_u genderové nerovnosti v penzijním systému Dánska a polovnejte s jinými
modemími zeměmi.
Lze u systému ATP na]ézt nějakou nevýhodu?.

V Plzli- dne 25. 5. 201I

Metodické poznáfiúy:

I označte \.ýs1edek kontroly plagiátoTslví' který jste zadaya do PoÍtálu ZČU a odůvodněte níŽ€ při odťlvodnění
klasifikačniho Stupně'

': Kliknutim na pole lybeÍle poŽadovaný kvalifikačni sfupeň'
'(_ruČné /dů\odnéle nd\ \o\alj klá.iIkJČnisrupen odů!odnenl /placJjle v ro75ahu 5 _ l0 \él.'ol'lq a oiipomiÍ{y k bli/.lmu \){él'enl Dii obhdJobé dré d/ d o áZky'

Posudek odevzdejte obouslťanně výiš1ěný na sekretariát Xj'U' FEK ZČU do termjnu stanoveného katedrou (viz stránL],
katedry)' Posudek musi být opatřen vlastnoručním podpisem modř€ (pÍo roz€znání origjnálu).


