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

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich ťormulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce

o) Celkový dojem zpráce

Navrhuj i klasiÍikovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm: 1 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasiÍikačního stupně:2

Studentka si v bakalářské práci kladla za cíl zhodnotit měření aŤízeni udrŽitelné výkonnosti vybraného
podniku, shrnout výsledky provedených analýz a navrhnout zlepšující opatření pro posílení udrŽitelné
výkonnosti. Stanovený cíl práce byljíŽpo přepracování původniverze práce dosaŽen.
Teoretická částje vhodně zpracovánanazáklaďě rešerše dostatečného počtu vhodných literárních
zdrojů. V praktické části studentka analyzovala ekonomickou, environmentální i sociální výkonnost
zvoleného subjektu zavyužíti odpovídajícíchukazateIi. Za nejvíce přínosnou část práce považuji kap.
8.5, ve které studentka na zák|adě seznámení se s prostředím a fungováním družstva navrhuje soubor
klíčových indikátorů pro řízení udrŽitelné výkonnosti, příp. dobrovolný reporting subjektu. Při
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hodnocení jednotlivých stránek výkonnosti a výběru jednotlivých indikátorů je samozřejmě zapotÍebí
brát v úvahu specifickou činnost družstva.
Práci však celkově považujizazdaŤIlou. odpovídajicípožadavkům kladenýmnazpracování bakalářské
práce.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1. Diskutujte vhodnost rylžitíukazatele EVA pro zvolené družstvo.

a1:-a:,: r:41! :::

2. Na str. 53 uvádíte, Že zména stavu zásob dosahuje záporné hodnoty. Vysvětele, co Záporná hodnota
znafttena.

,lrr,/u.-/*/
V Plzni, dne 2. 9.2016 Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

] Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň'
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační sfupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.

' otárky a připomínky k bliŽšímu lysvětlení při obhajobě - dvě až tři otázky .

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČ]J nejpozději do termínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


