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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Barbora Rubášová 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Podpora seniorů v zemích EU  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. 

 

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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství
1
: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:
2
     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
3
 

 

Hodnocená bakalářská práce si stanovila za cíl provést komparaci populačního vývoje a podpory 

seniorů v České republice a Spolkové republice Německo, následně vymezit a zhodnotit rozdíly mezi 

těmito dvěma státy. Cíl práce byl splněn. 

Autorka se zaměřila jak na finanční, tak nefinanční podporu seniorů, velká část práce je věnována 

sociální politice a důchodovému systému. 

Práce je vhodně členěna do jednotlivých částí a má logickou strukturu.  

Kladně hodnotím práci se zahraničními zdroji. 

Drobné nejasnosti lze spatřovat v samotné komparaci, na což poté reaguji v části Otázky a připomínky 

k bližšímu vysvětlení při obhajobě. 
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Metodické poznámky: 
1 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. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_VP.pdf (příklad: DP_Xaver_VP.pdf).  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "velmi dobře".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě
4
: 

 

Jaké nepřesnosti může způsobit pouhé porovnání výše průměrného důchodu v ČR a SRN? Jaké faktory 

je třeba brát v potaz při daném porovnávání?  

Jaké rozdíly v soukromých zdrojích lze spatřovat u sociálních služeb v ČR a SRN? 

Jakými skutečnostmi je dáno větší rozšíření péče o seniory v domácím prostředí v SRN ve srovnání 

s ČR? 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 6. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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