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Jméno studenta:

Studij ní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik- firma:

Kritéria hodnocení: (1 nejlepšío 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) DeÍinování cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zákIadptáce (rešeršní ěást)x.D) Cieněniptáce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zptacovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zďrraniění literaturou' úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkoqi 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 klasifikačního stupně:2

Autorka v rozsahu bakalařské práce přináší přehled metod finanění artalýzy a zák|adttfinančního
řizení' V praktické části práce jsou v1.rržíviína standardní data z otevřených zdrojů apráce tak může
poslouŽit svoji metodikou všem, kdo chtějí r,yhodnotit Íinanční situaci firmy o jejíž stav se z nějakého
důvodu zajímají - tedy především investorům nebo obchodním partnerum. Práce's nefinančními
informacemi je dosud v podnikové praxi zastoupena jen minimálně, rozvoj této oblasti lze oěekávat až
v blizké budoucnosti, i v tomto bodě však práce svůj cíl splnila. Na této práci zvláště oceňuji
kvaliťrkovaný účetní přístup, s jakým je daná problematika zpracována.
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otázl<y a připomínky k btižšímu vysvětlení při obhajobě:3

Jaké metody a postupy by autorka volila pro zlepšenipráce s pohledávkami.
Jaké metody a postupy by autorka volila pro zlepšenipráce se skladovými zásobami.

;i/č'taz
V Plzni, dne 5. 5.2011 Podpis hodnotitele

Metodické pozrámky:

' Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stnrčně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3 otá7]q a připomínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě _ dvě ažtři otázky.

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


