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studijní obor/zaměření:
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Hodnotit€l 'vedoucí . Michaela Krechovská, Ph.D.

Kritéria hodnoccní: (1 ncjlepší,4 nejhorší' N-ne|ze hodnotit)
A) Definor'ání cílťr práce
B) \lelodjck\ po(lJ| \ )l.rrcoťani pr:rcc
C) Teoretický zaklad práce (Iešelšní část)
D) Clcněni práce (do kapitol" podkapitol, odstavcť'
E) Jazykové 7praco\'ání pr/rce (skladba vět. gramatika)
F) Fonra nr /pr. co\Jnt pr;ce
G) Piesnost 1brmulací apláce s odbolnýn jaz)''ken1

řI) PIáce s odbornou litclatulorr (nomrv. citace)
l) Páce se zal']raniční litentulotL. úro\'eň souhr.nrr r' cizírl.jazvce
J) Celkový poslup řeŠení a práce s 1nlbrmacenli
K) Závčry práce a jejich Íbmu1ace
L) Sp1nční cílťt práce
M) odbomý příros práce (pťo teolii' přo plaxi)
N) Spolupráce autola s l'edoucim práce a katedrou
o) Přistup autom k řešení probIematiky práce
P) Celkový dojem z pláce

Do Pořtálu ZČII byl zadaný tento výsledek kontrolY plagiátorstiíl:

Posouzeno - podezielá shoda

Nal'rhuji klasiÍikor'at bakalářskou práci klasifikačnítn stLrpněn'i:'
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velmi dobře

stručné zdůvodnění navrhovaného klasifi kačního stupně:]

Baka1ářská pláce se Zabýr'á problematikou linanční struktury V odvětví potraýinářského prunyslu.
feo1etická část mohla být zpracována kvalitněji, Zejména \'ob]asti práce se zdr.oji. V prattické části
poziti\'ně hodnotín práci s daty podniků v daném odvětví ziskanými z databázo Bisnode a zpraoováni
dat v programu Statistica. Zá\'ěry.isou však fonrru1oviíny pol'rchlě. studentka moh]a.jít ve svých
závěrcch pl-vnoucích z provedené analýzy do větší hloubky' cil práce lze přesto povaŽo\'at za
naplněný'
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otázky a připomínkT k bližšímu lTsvětleÍí při obhajoběa:

l. Jaké hlavni laktory ovlivňuji finančni stluktlu'u po'loiků v ana]yzovaném.odvětví'J

i' vl""ei"i" v"s" *zení týk;jící se rozdí]ného stxistického a praktického hlediska uvedeného pod

Tab.č. 4 na str. 49'
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V Plzni. dne 4 6 2018 Podpis hodnotitelc

Metodické poználnk}:

loznačte výsLedek kontroLy p]agiátorstvi' ktelýjste zada]]a do Portáh ZČU a odůvodně1c níŽe |ři odůvodněni

kl.sjfikaanLho ýUpnč
Kl^rL'l_n 1J p^'e ')l'ene |o/ 'dolJn' k'd''I' :d' l s''' 'eň'

\jn ''né /.lj\oJ"e'e nd\'|o\ó l} \ dslr 'dČn' 'lLoer' odů\odrěr /prJ(l |ie l lo/'a']u - _ lU \ť'

'óijíy " 
prlpor"l,ty x tliŽŠirnu vysvět]cni při obhajobě dvě aŽiři o!ázky'

Pos dek odevzdejtc oboustrannč v}tjštěný na seke1ariát KFU l_EK ZČU do termínu stanoveného katedrou (!iz slránky

i""l."r' p"r'a.ťnt*r l,'. opatřen v]astnonlčnim podpiSem modře (pro rozeznání o'isiná]u)'


