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HODNOCENI

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniění literaturou, úroveň souhmu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešení apráce 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 zpráce

Do Portálu zČv nytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuj i kl asiťrkovat diplomovou práci kl asifi kačním stupněm : 

2

12 3 4 Nx!nrnx!!!!Xtr!Ntrxn!!nnxntrnXtr!!NXN!Ttrx!!!!trtrx!trXtrtrtrNXtr!!!XtrN!trxn!trnXtr!Ntrx!!!!XtrDtrtr

Xil
výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Autorka se držela tradični struktury kvaliťrkačni práce, kdy nejprve problematiku zkoumala na
teoretické bazi a poté přistoupila k praktické části. obě dvě části jsou zpracovány na vysoké úrovni a
přináší komplexní shrnutí problematiky založení a fungování společnosti s ručením omezeným.
Autorka v práci zohlednila i aktuální změny v účetní legislativě. Yýznamným přínosem práce je její
uplatnitelnost v podnikové praxi, kdy práce podává detailní přehled, jak založit a provozovat
společnost s ručením omezeným v oboru gastronomie. Pozitivně \ze hodnotit komplexní zaměření
práce (interdisciplinární), kdy autorka postihla účetní souvislosti, financování, daňové zatíženii
povinnosti spojené se založením, vznikem a provozováním takovéhoto typu společnosti. Autorka
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prokáza|a Schopnost zhodnotit nabyté znalosti během studia a aplikovala je v diplomové práci.Práci
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm v\isoRNĚ.

otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajoběa:

1 ' Co považi1ete za nejvýznamněj ší problém začínající společnosti s ruěením omezeným v oblasti
gastronomie?

2.J"ký bude mít dopad zavedeni EET na tento typ společností dle Vašeho názoru?

3. Jakým způsobem byste oslovovala potenciální zaměstnance?

V Plzni, dne 6. 5.2016

Metodické poznánky:

I omačte ýsledek kontroly plagiátorství, ktery jste zadallado Portálu zČv aodůvodněte níŽe při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasiťrkační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
o otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajobě - dvě aŽtři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně výištěný na sekretariát KFU, FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry)' Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


