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Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Barbora Rubášová 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Podpora seniorů v zemích EU  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Filip Votava 

Podnik – firma:  Moore Stephens s.r.o. 

 

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     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Bakalářská práce studentky splňuje všechny požadavky pro tento typ prací. V úvodu autorka čtenáři 

stručně nastiňuje danou problematiku a jasně definuje cíle práce. Jako metoda pro zkoumání problému 

byla zvolena komparativní analýza, která je aplikována v celé praktické části a jejíž prostřednictvím 

došla autorka k jasným závěrům.  

Celá práce je přehledně a vhodně rozdělena do jednotlivých kapitol. Nejdůležitější informace 

z praktické části jsou vyzdvyhnuty v kapitole shrnutí. Formálně je práce na velmi dobré úrovni a je 

obohacena o velké množství tabulek a grafů, kterými je vhodně prokládán text, a které napomáhají 

k větší přehlednosti a představě o zkoumaném ukazateli.  
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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_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  

 

Autorka pracuje s velkým množstvím zdrojů, které jsou náležitě odcitovány. Za pozitivum považuji 

použití řady cizojazyčných textů a statistik. Bakalářská práce je systematicky uspořádána a autorka 

dochází k jasným závěrům a splňuje definované cíle. 

Z práce je zcela jasné, že autorka se v dané problematice dobře orientuje. I když tématem stárnutí 

populace a udržitelnosti sociálních politik států se zabývá již řada prací a studií, považuji tuto 

bakalářskou práci za velmi vydařenou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Autorka jako hlavní rozdíl v důchodovém systému SRN a ČR uvádí existenci druhého pilíře. 

Z jakého důvodu si myslíte, že druhý pilíř v SRN dobře funguje a u nás byl zrušen? 

 

2. V práci je zmíněný velký rozdíl mezi péčí o seniory na venkově v SRN a ČR. Myslíte si, že za 

současných podmínek, je možné zlepšit úroveň péče v ČR na úroveň SRN? Popřípadě jaká opatření 

pro zlepšení byste navrhovala?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 15.5.2019        Podpis hodnotitele  
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