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HoDNoCENÍ DIPLoMovÉ PRÁCE

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma dip|omové práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Kri1éřia hodnocení: (1 nejlepší' 'l nejhorší' N-nelze hodnotit)
A) Definor'áni cílťr práce
B) Metodický postup vypťacování pláce
c) Teoretický Zák]ad prácc (rešeťšní část)
D) clenění pláce (do kapitol. podkapitol. odstavců)
E) Jazykovó zplacování práce (skladba včt. gťamatika)
F) l orrŤalrL/pracova]]i price
G) Přesr'rost formu1ací a práce s odborným jaz)'kenl
H) Práce s odbornou litcratulou (nomy' cilace)
I) Práce se zahÍaniční literaturou, ťuoveli sorilrrurr v cizimjazyce
J) Celkový postup iešeni a práce 5 infomlacerni
K) Závčry práce ajejich lirmulace
L) Splnční cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s Vedoucim práce a katcdlou
o) Přístup autola k řešení problematiky práce
|') Celkol'ý dojcn z práce

Do PortáIu ZčU byl zadaný tento {Ísledek kontřoly plagiátořstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezielá shoda

Navrhuji klasifikovat diplomovou prácí klasifikačnim stupněm:2
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifi kačního stupnč:]

Diplomová práce se zabývá vc1mi aktuá1ním tématen slibujicim piínosy pro porřeby praxe' Metodika
integro\'aného repoftingu měla bý cllc mého názolu zpracoVána \'ice clo hloubk'v' Navržený repo
snad reaglje na poŽadavky podnikatelskóho subjektu. nelze jej však označit Za p1ně integro\'aný
ťepolt' Z pláce je patmá schopnost autorky placovat s datv a vyuŽí\'at l\,íiclosoft Excel pro potieb)r
ekonoma.
Zpťlsob zpracoviiní a řazení jednotlivých kapitol snižuje piehlednost a sťozul'nitelnost celé pláce. Je
škoda' Žc studcntka nevyuŽíva1a prťlběžnýoh konzultací s vedoucí diplmové práce, kd]' nohla bit
upozorněna na nedostatky.
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otázky a připomínky k bližšímu v"vsvětlení při obhajoběa:

l' Představte nezinárodní rámec integlovaného rcportingu,jeho h1avní cíle a dopoIučované obsalrové
části'

2' Shrňte piínosy nal'ržcnóho reportu pro podnik a demor'rstrujte, jak na základě Vámi nal.ržerrého
repofiu budc vedeni společnosti hodnotit, jak společnost futrguje po fiíanční' ekonomické a personální
stránce (\'iz cil práce stl' 8).

V Plzni. dne 25.5.2018

Metodicl(é poznánky:

L označte v}'sledek kontrol)' plagiátorstvj, k1cÍýjsre zadal,/a do Portálu ZČU a odůvodněle njŽe přj odůvodněni
klasifikačního siup1lě

] Kliknutim na pole vl'bene poŽadovaný kvalinkaČni stup€ň'
' Stručně zdťlvodněie na\'rhovaný klasifikačni slupcň' odůvodněni zpracuite v Íozsahu 5 - l0 vět'
r otázky a připom ínk'v k bližš jnlu vysvětleni při obhájobě. dVě aŽ tři otázK}_'

Posudek odevzde]re oboustranně \Y1iš1ěn}' na sťl'lťt3liat KFU fEK ZČU do rLrmlnu siŤoveného kaiedrou (vj7 stránky
katedry)' Po9udck musí být opatřen vlastnoručnjm podpisem modře (pro rozeznání originá1u)

Podpis hoJnotitcle


