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Katedra KFU

Ý,HODNOCENI BAKALARSKE PRACB
Akademický rok 2016/2017

Jirka zit<ov t
Podniková ekonomika a management

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního
projektu

Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní část)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováníptáce (skladba vět' gramatika)
F) Formálni zpracováni práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizím jazyce
J) Celkovy postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý 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 zča nytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podeďelá shoda

Navrhuj i klasiťrkovat bakalrířskou práci klasifi kačním stupněm : 
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velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

PředloŽená bakalářská práce měIa za cíl posoudit ekonomickou efektivnost zamýšlené modernizace
areálu vybraného podnikatelského subjektu a navrhnout rozčlenění projektu do etap tak, aby
maximalizovalbodové hodnocení zauěelemzískání dotací. Takto stanovený cíl je konkrétní av práci
byl naplněn. Hodnocení velmi dobře volím ztěchto důvodů: literární rešerše byla vypracována
s použitím omezeného množství zdrojů, ve vlastní části mohly byt dílčí ýsledky lépe okomentovány
(zqménapro účely prezentace managementu společnosti) a formání vzhled tabulek mohl b;it proveden
precizněji.
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otázý a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajoběa:

1. okomentujte výsledky zhodnocení investice, které jste v práci provedla tak, jak jste je prezentovala
managementu vybraného podnikatelského subj ektu.
2. Jakou zpětnou vazbu měly výsledky Vašeho zhodnocení investice od marragementu podnikatelského
subjektu?

V Plzni, dne 18. 12.2016

Metodické poarámky:

1 omačte ýsledek kontroly plagiátorství, kteý jste zadallado Portálu ZČU aodůvodněte nižepřlodůvodnění
klasífikačního stupně.

'Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvaliťftační stupeň.

' Stnrčně zdůvodněte navrhovaný klasiťrkační stupeň, odůvodnění zpracljte v rozsahu 5 - 10 vět.
o otazky a připomÍnky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě ažtŤi otazJq.

Posudek odevzdejte oboustranně Yytištěný na sekretariát KFU, FEK zČv ao termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznéní originálu).


