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FAKULTA EKONOMICIL{

Katedra KFII

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Tóma bakalářské prác€:

Hodnotite| _ Yedoucí prácci

HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
AkadcnlickÝ rok 20l7l20l8

Pavla Balounová

Podniková ekonomika a management

PodnikatelskÝ plán - LanoYé centrum

doc. Ing. Michaela Krechovská' Ph.D.

Křitóřia hodnoccní: (1 neIlepší' 4 nejhorší' N-nc|zc hodnotit)
Á) Definovriní cílů práce
B) N1etodický postup vypracováni práce
C) Teoťetický zaklad práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol. odstavcťr)
E) Jaz}.kové Zpncování práce (skladba vět, gramatika)
F) I olmelnr,,pr.co\anr prjce
G) Piesnost fonnulací a pláce s odbomýn jaz}'kenl
H) Práce s odbornou litclatwou (nomy, cilace)
I) PIáce se Za]]ranični literaturou. úIoveň souhnu v cizím jaz!'ce
J) Ce1koÝý postlLp iešení a práce s informacemi
K) ZávěIy práce ajejích formu]ace
L) Splnění cílťl pláce
M) odbomý přínos práce (pro teorii. pro praxi)
N) Spoiupráce autola s ledoucím práce a katedrou
o) Přístup autola k iešení problematik'v pláce
P) Celkový dojem z pr'áce

Do Portálu zčU b}'l zadaný tento \ýsledek kontroly plagiátorství|:
Posouzeno
Posouzeno _ podezřelá shoda

\arrh.r'i klrrifik,'ra hakrlrr"ku r Drcc \lir\ilkrcnr.lr {upnem velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasilikačního stupně:]

Cílem bakalářské práce bylo zpraco\'at podnikatelský p1án lanor'ého centra. Cíl práce by1 splněn.
studentka naplnila Základní části podnikate]ského plánu. Z práceje patmý zájem autolky o řea]izaci
podnikatelského záměru a úsi1í' které mu věnor'ala. Vzhledem k torr'tu, Že sejedná o bakalářskou práci,
navrhuji i přes některé nepřesnosti. které se v práci vysk]'tují' klasifikaci r'elmi dobře'
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otázky a připomínk} k bližšímu \Tsvětlení při obhajoběa:

1. vysvětlete důvody' ploč j ste se rozhodla pro základní kapitál ve výši 200 000 Kč (viz tab' 16
Počáteční rozvahal.
2- odůvodněte zahmutí zďízení srubu (stťll' židle, police. pokladna EET) do hmotných movitých věcí.
Co sí toto Zabnuti vyžádá? By1o by moŽné postupovat ijinak?
3. Vysvět]ete stanovení doby rrávratnosti in\'estice'

' ]: 
':''aa:a 

a'a'alýlať(a
: x 

'Y 
itrtttattta

: ' ::.:'.::'''

V Plzni, dne 4. 6. 2018

FAKULTA EKoNoMICKÁ
Katedťa KFU

frrl,*.lu
Podpis hodnotitele

Meiodické poznámky:

'označle výsledek koníoly plagiálorství' kterýjste Zadal/a do Potálu ZČU a odůvodněte n1Žo přj o.lůvodnčni
klasifikačního stupně'

: Kliknutím napole v}belte poŽadovaný k\'alifikační stupeň'
r shlčně Zdůvodně1e navrhovaný klasil]kační stupeň' odůvodněni zpracujte v rozsahu 5 l0 věl'
r otázky a připomln}iy k bliŽšírnu vysvětlcnj při obhajobě dvě aŽ tři otazk-!'

Posudek odevzdejte oboustranně v),tjŠtěný na seketariát KFU, FEK ZČU do termjnu ýanovenébo katedrou (viz stránky
karcdr}')' Posudek musí být opatřen vlasmorxčnim podpisem modře (pro Iozeznáni origináLu).


