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Lucie JíIková

Podniková ekonomika a management

Ana|ýzařízení nákladů a cash flow
v nepodnikatelském subjektu

[ng. Lucie Vallišová Ph.D.

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Tóma bakalářské práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik _ Íirma: Dům dětí a mládeže N

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhorší, N_nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodic!ý postup vypracování práce
C) Teoreticlý základpráce (rešeršní část)
D) Cleněnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E\ Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy' citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím 1azyce
o Celkoý postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkoý dojem zpráce

Navrhuj i klasifikovat bakalařskou práci klasifikačním stupněm : 
1 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasiÍikačního stupně:2

Předložená bakalařská práce se zabývá analýzouŤízeni nákladů a cash flow v nepodnikatelském
subjektu' Práce je co do jazykové i obsahové stránky velmi zdaŤile zpracována ataké po věcné stránce
splňuje požadované náležitosti. Práci hodnotím jako ýbornou a doporučuji k obhajobě.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhaiobě:3

Uvedte základní rozdělení ekonomických statků a definujte jejich vlastnosti.
Definujte ýznamné legislativní změny platné od roku 2017 ýkajicí se příspěvkoých organizací (ako
například zákon o rozpočtovékžnni). S ja\izmi noými povinnosti se poýkají jednotliqf zřlzovatelé
p.o. a příspěvkové organizace?

V Plzni, dne23.5 2017

Metodické poznámky:

1 Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 _ l0 vět.
3 otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení 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).
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