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A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracovóní ptáce
C) Teoretický základ práce (rešeršníčást)
D) Clenění práce
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F)
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I)
J)

K)
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M)
N)

o)

(do kapitol, podkapitol, odstavců)
Jazykové zpracováni práce (skladba vět' gramatika)
Formální zpracování práce
Přesnost formulací a práce s odbomým jazykem
Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
Práce se zahraničníliteraturou, úroveň souhmu v cizim jazyce
Celkový postup řešení a práce s informacemi
Závéry prérce a jejich formulace
Splněni cílůpráce
odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
Přístup autora k řešení problematiky práce
Celkový dojem z práce

Navrhuji klasifikovat bakaliířskou práci klasifikačnímstupněm:
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Stručnézr|ůvodnění navrhovaného |rlasifi kačníhostupně:2
Autorka si jako téma bakalářské práce zvolila analýzu nákladů, coŽje v současné době velmi aktuální
téma. V teoretickém úvodu rozebirá členěnía strukturu nákladů a moŽnosti jejich řízení. V praktické
části práce nás autorka nejprve seznanruj e se společností AWELD. Ppoté následuje pečlivě a podrobně
zpracovitna stěžejníčást práce - rozbor jednotlivých nákladových položek. výrobních, službových i
osobních. Hodnocená práce obsahuje řadu tabulek a graf|r' které názomě interpretuj í analyzované
poloŽky a vhodně rozbory doplňují. Lze konstatovat, Že cíle práce' tak jak byly definovány, byly také
splněny' včetně několika návrhů, které by mohly přinést finančníúspory v hospodaření společnosti.
Autorka prokázala schopnost získat a zpracovat data tak' aby odpovídala tomuto typu práce. Tu lze
povaŽovat za velmi dobý standard a proto navrhuji klasifikaci výbomě.
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otázky a připomínky k b|ižšímulysvět|ení při obhajobě:]
V kapitole čtyři provádíte hodnocení dodavatelů. Protože není možnéprovádět výběrová řízení na
každou zakázkl, máte ve Vašíspolečnosti zaveden nějaký systém dlouhodbého hodnocení dodavatelů,
1)

který by bylo možno při operativních nákupech vyuŽívat? Jaké hlavní ukazatele sledujete?

2)Y

páÍékapitole uvádítejako doporučení využitíforwardu jako moŽného nástroje finančníchúspor.

Můžetestručně obiasnit ieho funkci?

V Plzni,

/u"--'

Podpis hodnotitele

dne 2.1.2014

tsRUSH SEM s.r^r

EdVarda Beneše 564/3:
301 00 Plzeň - Doudl'.."'r:.
|Č'' 25 74 57 35
D|Č'' Cz257 457g.:

Metodické poznámky:
I

označte lýs|edek kontro|y plagiátorslvi. který jste zada|la do Poná|u ZČU a odůvodnele níŽe při odůvodneni

klasifikačníhostupně.
K]iknutím na pole \yberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
,
StÍučně ZdůvodněIe navrhovaný klasifikačni stupeň, odůvodněnízpracujte v roŽsahu
o
otláZky a připomínky k bližšímu\ysvětlení při obhajobě dvě až tři otázky.
.^

Posudek odevzdejte Yytištěný oboustranně na sekletaÍiát KFU, FEK
opatřen vlastnoručnímpodpisem modře (pro rozeznání originálu).
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ZČU nejpozdéji do l5. ]. 20l4. Posudek musí být

