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Jméno studenta:

studijní obor/zaměření:

Téma bakalářskó práce:

Hodnotitel - oponcnt:

Podnik - firma:

Kritéria hodnocení: (1 n€jlepší' 4 nejhorší, N_nelze hodnotit)
Á) Definování cílů práce
B) \4e1odicki po.ttlp typracolani práce
c) Teoretický zák1ad pláce (rešeršní část)
D) Čieněl]í práce (do kapitol' podkapitol' odstavcťr)
E) Jazykové zpraco\'áni práce (sk1adba vět, gramatika)
F) Iormálni zpracovráni práce
G) Přesnost formuJací a ptáce s odbornýn.iazyker't't
H) Práoe s odbonou literaturou (norm-v, citace)
I) Práce se zahťaniční literaturou. úroveň souhrnu r'cizím jazyce
.D celkový postlLp řešení a práce s in1brmaoemi
K) Závěťy pláce ajejiclr Íbrmu]ace
L) Sp]nění cílťl pláce
M) odbomý piínos práce (pťo teorii' p1'o praxi)
N) Piístup autora k iešení problerrratik'v pr'áce

o) Celkový dojem z práce

Navriruji klasifi kovat bakalářskou práci klasifi kačnim stupněm: l výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifi kačního stupně:2

Hodnocená baka1ářská práce se věrruje velice aktuá1nímu tématu všech moderních zemi. a to
penzijnínu systómuiakoáo důleŽité součásti socjálniho státu' Autor si p]'o svou práci zvolil konlcétně
penzijní systém Dánska' Pro kvalitni provedeni arraLýzy a stanovení konkťétních zá\'ěIů lze témat
povaŽovat zajedno Ze sloŽitějších. Práceje interdisciplinárního chalakteru' obsahově pťáce odpovídá
stanoveným cí]ům, na výborné úrovnijsou rešeršni i aplikační část' Fonnalně práce sp1ňrÚe \'eškeÉ
požadavky daného typu kvalifikačních prací' Kvalitnije práce se zalrraničníni zdloji. DoporučUji pláci
k obhaiobě. navrhuji klasi1'ikační stupeň ''výbořně'''
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F'AKI]LTA EKONOMICKA
Katedra KFU

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběl]

Jak pohlíŽíte na roli zaměstnavatelů Ý penzijních systémech \'yspělých zemí?
Lze i v Dánsku pozorovat r'šeclny krize sociálniho státu (viz Kel1er, 2005)'l Pokrrd ano. s jak1tni

dooa.lyi

V Plzni- dne 28. 5. 2018
,l*.nrl'1,'
Podpis hodnotitele

Meiodické poznánr]<y:

' Kliknu1in na poLe Vybene poŽadovaný kvalifikační stupeň'
: sirLlčně zdůvodněte navl]]ovaný klasifikační stupeň. odůvodněni zpíacujle V rozsahu 5 10 vě1.
] otázky apřjpominky k bliŽŠlmu \,],světleni při obhajobě dvě aŽtřiotáŽky'

Posudek odevzdejte vytištěný obouýťanně na seketariát KFU, FEK ZČU nejpozději do teminu ýanoveného katedÍou

(viz sífuky katedry)' Posudek nusi bý opatřen vlaýnoručním podpisem nodře (pro rozeznání ořiginá]u)'


