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Katedra KF'U
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Akademickýrok 2013/2014
Jméno studenta:

Dagmar Tesařová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

Problematika cestovníchnáhrad u tuzemshých a
zahraničníchpracovních cest
Ing. Mgr. Radka Součková

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepšín
4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Cleněnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovéníptáce(skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov énípráce
G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem
II) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkoý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
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Do Portálu zČv uylzadaný tento výstedek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

X

Navrhuji klasiťrkovatbakalařskou práci klasiťrkaěnímstupněm:2

velmi dobře

n

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Studentka zpracovala pěknou bakalrářskou práci natémaproblematiky nahrad u tuzemských a
zahranlěních pracovních cest. Práce je vhodně členěnana kapitoly a podkapitoly dle definice
jednotliých pojmů a termínu,nikoliv na ěást tuzemskou azahrariěni,|<tetá by se překrývala. Rešeršní
částobsahuje definici pojmů,způsobyúčtovríní
i daňovou uznatelnost těchto výdajů.Praktická částse
zabyváana|ýzou konkrétníchdatz vybrané organizace.Na závěr je zptacovánaana|ýzaniákladovosti
zvolených způsobůpracovních cest, vč.návrhůna zlepšení.Prácemá dobréformální zptacováni,
některéformulačníobraty jsou pro tento typ práce nevhodné,např. zaněstnanci umějíjen vyplnit, .. .
Cíle práce byly naplněny, nawhuji ji hodnotitjako velmi dobrou'

FAKULTA

EKONOMICKA
Katedra KFU

otáúW a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
lhůtauznanícestovníchnáhrad?Do kdy musízaměstnanecvyíčtovatpracormí
Jakáje promlčecí
pokud si přijal zá|ohtla pokudne?
cestu?Je je rozdílné,
problematikupracormích
Právnípředpisyupravující
cestbyly zásaďnézměněnyk 1. 1. 2007. Jaký
ptávnípředpis upravoval tuto problematikupředtím?Jmenujtealespoň | zásaďnízměnu.

4

V Plzni.dne26.5.2014
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Metodicképozrámky:
I Označte
ýsledek kontroly plagiátorství,kterýjste zada|/adoPortálu zČv a odůvodnětenlžepřiodůvodnění
klasifikačního
stupně.
2 KliknutÍmna pole vyberte požaďovanýkvalifikačnístupeň.
3 Stručnězdůvodnětenavrhovanýklasifikačnístupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu 5 - l0 vět'
4 orázkl a připomínkyk bližšÍmu
vysvětlenípři obhajobě- dvě ažťi otázky.
Posudekodevzdejtena sekretariátKFU, FEK zČv ao 20. 5.2o|4. Posudek musíbýt opaťenvlasfiroručním
podpisem
modře (prorozezráníoriginálu).

