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(1 nejlepší'.|nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kr:itériahodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) \4elodickj po.rupr;pracoranipráce
C) Teoretický základ práce (.ešeršní
část)
D) cleněíí práce (do kapitol, podkapitol.odstavců)
E) Jazykovézplacovánípráce (skladbavět' gamatika)
F) Formálnízpracovánípráce
G) PřesnostÍ.ormulací
a práce. odbomýn jaz}kem
H) Práce s odbomou literaturou(nomy, citace)
I) Práce se zahlanjčníliteratu.ou.ú.oveňsouhmu v cizímjuyce
J) Celkový postup řešenía práce s infomacemi
K) Závěry práce ajejich fomlulace
L) Splněnícílůpráce
M) odbomý přinos práce ftrroteorii' pro praxi)
N) Přístup autora k řešenípIoblematiky práce
o) Celkový dojem z práce
Navrhuji klasifikovat baka1ářskoupráci klasifikačnímstupněm:]
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Stručné
zdůvodnění
navťhovaného
klasifi}ačního
stupně:2
Zpracovarrá
bakalářskáprácese zab1fr'á
finanční
anďýzoukonkrétního
podniku,a sice společnosti
ELIT CZ, spol.s r. o.' kte|áse řadímezi významné
firmy na trhus autodíly.sfudentkasi stanovi]a
jako hlar'nicil BP zhodnotitna základěfinanční
pozici společnosti
analýzyl'ýkonnosta finanční
za
předcházející
čtyřiloky existence.
Analýzuvšakbyla pro\'edena
za leta2006.2009. BP byla zadána
v roce2011 a d]edostupných
infonnacíz justicejiž v srynu2011 byla společnosti
zveiejněnaúčetni
závěrkaza rok 2010'PIáci z tohotohlediskalidím jako neaktuálni.
Další\'ýhŤady
mán,rk seznamupoužité
iiteratury,studentka
v něm nevycházíz jednéz doporuče[ých
knih ze zásadBP (Buchtová'2003)'Elektronické
citacenejsousplávněuvedenydle normylSo 690.
odbornáliteraturyby r'zhledernk roku 2011 moh]ab:itaktuálnějši'
Jakonevlrodnývidímtaképoměr
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teoretické
a pnktickéčásti.Teoretickáčástskýá na 36 stran,praktickácca 28 stralt.Poměrby měl bý
spíše
opačný,
celkověbych se v rámci tématu
finanční
andýzypiiklánělaspíšejen
k praktickéčásti,
kteráby vycházelaz poznatkizískaných
studiemodbomélitelafury.
Výhndy mám i k práci s odbornouliteratulou,studentkačastopracujes jednouknihouna více
stlanách(viz kapitoly2.2'I - 2.2.6- celéze zdroje|3]' Stejnětak Íapř'kapitoly3.2'2.3- 3.2.5'5
(celkem10 stral!)převážnězjednolrozdroje[2]v teoretické
částisfudentkajasně
neprokázala,
že
umípracovats vice odbom]hnizdroji a neprcvedlakvalitníliteIámírešerši'
Plaktickáčástby mělaodliíŽet
teoretickoučást,neními jasné,pločse studentka
v teoletickáčásti
\'ěnujenapř' tťnípřidanéhodnotěMVA čiekonomické
přidanébodíotěEVA, kdyžse,jimi
v praktickéčástinezab]Ívá.
studentkamylněněkolikrátuvádísprávnýnázevfilmy, kte|ýby měl bý
dle JusticeELIT CZ, spol.s r.o.
Vzhledek výšeuveden1fon
připomínkáma pouzepo uspokojivém
pruběhuobhajobya zodpovězení
všechotázeknavrhujiohodnotitbakalářskouprácljakopouzedobrorr'

otázky a připomí ky k bližšímu
při obhajobě;3
v.vsvětlení
1. Uveďtelozdí]úezi pojmy'.hospodářský
výsledek''a ''výsledekhospodaření'.'
se kte|hni \'práci
placujete.
současně
je dále
2. Jakéjsou pod1eVašehonrínění
silnéstlánkyanalyzované
společnosti
ajak by bylo možné
rozvíjet?
3. Pročjst€ pouŽi]ak posouzení
finanční
situaceprávěindexIN01?Zdůvodněte
prosínsvůjnázor'
4. Jakojednoz doporučení
uvádítesoustředitse na řízenipracovního
kapitálupředevším
pohledávek
z obchodního
styku,jakékonlrétní
opatření
bystenavlhla?

V Plzni.dne2. ledna2012

Podpis hodnotitele

Me1odicképoznánky:
' Kliknutím na po]e.\'ybelÉpoŽadovaný
kvalifi kačnisírpeň'
'
stručnézdůvodnění
navÍhovaného
k]asifikačnibostupně zpracujlev rozsahu 5
r
olázky a připomínb' k bližšínru
vysvě1]ení
při obhai;bě dvě ;ž tň o1'ky.

10 vět'

Posudek odevzdejtenejpozději do l
diplomoýých přácÍ
u bakalářských prací na seketariát
KFU. FEK ZČU. Posudek musi bý opa1řenvlastnoručním
podpisen modř€ (pro rozeznáni ong]ná]u).

