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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Práce je psaná vcelku jasně a srozumitelně většinou bez podstatných chyb a nepřesností. 
Jedním z mála rušivých prvků při čtení této práce je občasné zaměnění pojmu čistá a hrubá 
mzda, což jak se domnívám, je způsobeno původním záměrem autora porovnávat čistou 
mzdu, od kterého po zhodnocení možných komplikací ustoupil. V některých částech práce se 
potom projevuje drobná stylistická neobratnost v popisu výsledků statistických analýz. 
Naopak kladně hodnotím samostatnost autora při zpracovávání bakalářské práce a též 
nadšení, se kterým se do úkolu pustil. 
 
Otázky 
1) Jaké další faktory mohou ovlivňovat výší hrubé mzdy v jednotlivých zemích. 
2) Co by podle Vás bylo hlavní překážkou při porovnávání čisté mzdy v jednotlivých zemích. 
 

Práce    je    doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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