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Jméno studenta:

studijní oboř/zaměření:

Téma bakálářské práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce: ' PaYlína H idukorá' Ph.D.

Kritéria hodnocení: ('l nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Vetodic$i poslr.p r ypracor áni prácc
C) Teoreticlcý základ práce (Iešelšní část)
D) Clenění práce (do kapito], podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování prácc (skladba vět, granutika)
F) Fomální zpracování přáce
G) Přesnost formu]ací a práce s odbomýmjazykem
H) Práce s odbomou litelaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční ljteraturou, troveň souhmu v cizímjazyce
J) celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práco ajejich formulace
L) SplÍění cí]ů pláce
M) odbomý přinos pláce (pro teorii, plo praxi)
N) spolupláce autola s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autola k řešení prcblematiky práce
P) Ce1kový dojem z práce

Do Portálu ZČU byl zadaný tento Yýsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifikovat baka]ářskou práci klasifi kačnínr stupněn:2
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výboíně

stručné zdůvodnění navrhoYaného klasiíikačního stupně:3

Hodnocená bakalářská pláce se věnuje tématu Íinančního hospodaření konkrétního podniku. Práceje
zpracována kvalitně. Autolka dodržela v práci stanovené zásady a logickou návaznostjednotlivých
částí práce' Nejpťve jsou zplacována teoretická východiska, na L1eIá navazuj e pral1ická část práce,
která je tvořena zejména finanční analýzou' Finanční analýzá je plovedena precizně, aulorka ji též
dop]ňuje mnoha tabulkami' l1eré dle mého názoru zvyšují přeh]ednost zjištěných skutečností'
Praktická část obsahuje též konl<Iétní podnikate]ský projekt s návrhy dalšího moŽného lozvoje
sledovaného podniJr-u' Práceje zakončena shmutím Závěru a doporučenímí. Z obsahového i 1bmlá]ního
hlediska byly dodrženy všechny potřebné skutečnosti a požadavky dáné
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v ťllt{l Katedra KFU

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci "výbomě"'

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

s jakými konl<Iétními prob]émyjste se setkala při v1pracování podnikatelského projektu?
Vnímáte rozdíJy mezi teoretick]im \ymezením něktených aspektů finanční analýzy a samotnou pťaxí?
Pokud ano, kde konhétnějsou značné rozdíly?

V Plzni, dne 25. 5. 2018

// 14'

T,l,odpis hodnotitele

Metodické poznánkyI

! označte výslcdek kontroly plagiátontví' k€íý jste Zadal/a do Portálu ZčU a odůvodnčte níŽe při odůvodněni

- klasifikačního stupnč'
' Kliknutim na pole \yberte poŽadovaný kvaljfikační stupcn.
' stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujle v rozsahu 5 - 10 vět'aol'\) apilpomi1k) kb]i7ŠiŤu\y'\éllel pnoblaiohÓ d\e'řiolaÁ)'

Posudek odevzdejte oboustranně \'ytjš!ěný na sckretariát KFU' FEK ZČU do termínu Stanoveného kátedrou (viz stránky
káLedry)' Posudekmusí bý opatřen vlashoťučním podpisem Ínodře (pro rozeznání originálu)'


