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Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Srovnávání mezd ve vybraných profesích na úrovni 

ČR  

 

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
 

 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo zhodnotit vývoj mezd na příkladu konkrétních 

profesí na trhu práce v České republice. Práce si stanovila též cíle dílčí - viz str. 8 Cíl a metodika 

práce. Autorce se cíl práce i cíle dílčí podařilo splnit. 

Teoretická i praktická část práce jsou dle mého názoru vzhledem k tématu vyvážené a obě části jsou 

poměrně dobře zpracované. Autorka kromě knižních zdrojů využívá též odborných výzkumných 

článků, právních předpisů a též statistických dat, což hodnotím velmi kladně. Nedostatky lze nalézt 

v práci s odborným jazykem, což snižuje kvalitu práce. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě
4
: 

 

V praktické části bakalářské práce uvádíte též slova odborníků z praxe, což je velmi zajímavé. Jednou 

z poznámek je u zdravotnického personálu nevyhovující systém vzdělávání. Vyjádřete se k dané 

skutečnosti a představte Váš osobní názor na nevyhovující systém vzdělávání u zdravotních sester 

v České republice. 

Porovnejte výši mezd pedagogických pracovníků v České republice se situací v zahraničí a pokuste se 

formulovat, co může způsobovat rozdíly mezi vybranými zeměmi. 

Jaké kroky je vhodné zavádět v oblasti genderu z pohledu mezd a platů? Lze se inspirovat něčím 

konkrétním v zahraničí?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 6. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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