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Jméno studenta:

studijní oboř/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel _ vedoucí přáce:

Kritéria hodnocení: (l nejlepší' 4 nejhorší, N-ne|ze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B.1 Vetodiclg posrup r1pracor ání práce
c) TeoIetický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpŤacování práce (skladba větJ glanatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost iblmu]ací a práce s odbomým jazykem
H) Práce s odbomou litelatwou (normy, citace)
I) PIáce se zahÍaniční literatuŤou' úroveň souhnru v cizímjazyce
J) Celkový postup řešeni á práce s infomacemi
K) Závěry práce ajejich formu]ace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (plo teo i, plo praxj)
N) spo]upráce autola s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) celkový dojem z pláce

Do PoItálu ZčU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Nalrhuji klasilikovat bakalářskou práci k]asifi kačnim stupněm:2
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifi kačního stupně:3

Hlavnín cílem předložené baka]ářské práce Ía téma Analýza účetní závěrk1 a uzávěrky podnil_u bylo
především plovést finanční analýzu z výkazů účetní závěrky vybraného subjektu a vyhodnotit
efektivitujeho finančního řízení. Tento cíl práce byl dle mého názoru splíěn. PIáce dle mého názotu
splňuje požadavky kladené na absolventa bakalářského stupně studia ve vztahu k formální a grafické
úrovÍi. Autol projevil Zna]ost pláce s litelárními zdroji. Silnější ýránlu práce lze identiÍikovat
r' praktické čáiti v provedených analýzách. Hodnocení efektivity Íinančního říze bylo 1imito\áno
výsledky v účetní závěťce a postavenín v rámci holdingové skupiny'vpžití \aÍsledffi práce či náwhů
na zlepšení finančního řízení společnostije opět limitováno vztahem k mateřské společnosti' Celkoý
doiem z práceie dobÚ a práci doporučuji k obhaiobě'
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otázky a připomínky k bližšímu \Tsvětlení při obhajoběa:

1) Na stl. 33 uvádíte, Že společnoslmá ZávaÁy, které nejsou uvedeny v rozvaze, vysvětlete blíže
odkud jste údaje čerpal a kdejsou tedy tyto závazky evidovány, případně zaúčtovány?
2)Vysvětlete mínusové hodnoty v míře zad1uženosti v loce 2015 a 2016 - viz tabulka č. 16?

V Plzni. dne 29.8.2018

.a)
/"1/ Podpis hodnotitele

Melodické poznámky:

1 oaačte výsledek kontroly p]agiátoTství, k1eÚ jste zadál/a do Portálu ZČU a odůvodněte niže při odůvodnění
klasifikačniho stupně.

'? KliknutÍn na pole \ybelt€ poŽadovaný kvalifikační stupeň'
r stručně zdůvodněte na\Ťhovaný klasifikační srupeň, odůvodněni zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
a olázky a pňponínty k bliŽšimu q,světlen1 při obhajobě dvě aŽ ai otáZkf'

Posudek odevzdejte oboustÍanně \'ytlštěný na sek€tariát KFU' FEK ZČU do 3. 9. 2018. Posudek musí být opflťen
vlastnoručnim podpisem modře (pro rozeznáni ongjnálu)-


