
Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik - firma:

i ': ! | .r . i

:t a:.rn'1aa; a.

tia,,l.-.1 i t':1'

!i:i ?ll

FAKULTA EKONOMICKA
Katedra KFU

,Y

HODNOCENI BAKALARSKB PRACE
Akademický r ok 2016 12017

Barbora Stehlíková

Podniková ekonomika a management

Potenciál účetních informací pro měření výkonnosti
podniku

Ing. Pavlína Hejdukováo Ph.D.
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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Deíinování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|aď 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 zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím 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) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Navrhuj i klasiťrkovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm : 
1
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velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Předložená bakalářská práce natéma ''Potenciálúěetních informací pro měření výkonnosti podniku''
má jasně stanovený cil a zásady pro zptacování. Teoretická část mohla bý zpracována kvalitněji a

zejména se mohla vice zaměÍit na jiné aspekty výkonnosti, než autorkauvádi. Praktická část práce je
vzhledem k definování cíle uchopena kvalitně a zaměřuje se na hodnocení finanční situace
konkrétního podniku. Práce obsahuje drobné nepřesnosti jak po stránce jazykové, formální, tak v rámci
práce s odbornj,m jazykem, což však není nijak závažné a nesnižuje dramaticky kvalitu práce. Závěry
jsou dle mého názoru slabší - dále tedy v části otázky a připomínky chci některé skutečnosti blíže
specifikovat.
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Celkově si myslím, že cíIpráce byl z větší části splněn, a proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji
hodnotit stupněm ''velmi dobře''.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1' Jaké konkrétní kroky doporučíte firmě k řešení rtánistu pohledávek?
2. Kriticky zhodnotte své doporučení na str. 57 - uložení volných finančních prostředků na spořící účet
bank.
3. Kapitolu 4 oznaěujete jako Ukazatele pro měření výkonnosti - zdeby asi bylo vhodnější kapitolu
označit jakoUkazatele pro měření finanční ýkonnosti, jelikož pojem výkonnost obsahuje i nefinanční
aspekty. Můžete blíže vysvětlit rozdíl mezi výkonností a finanční výkonností podniku?
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V Plzni, dne 22. května 2017 is hodnotitele

Metodické poznámky:

1 Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.

' stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.

' otazky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě _ dvě aŽtri ott*y.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČÍJ nejpozději do termínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (ylro rozeznání originálu).


