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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B1 Vetodicky po"rup r 1pracol ání prjcc
C) Teoretický základ práce (reŠeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zplacování pláce (skladba vět' gamatika)
F) Fomální zplacování práce
G) Přesnost formulací a práce s odbom;funjazykem
H) Práce s odbornou litelatuou (nomy' citace)
I) Práce se zďřaniční literaturou, úrovcň souhmu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
IE Závěřy práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teolii' plo praxi)
N) Přístup autola k řešení ploblematiky pláce
o) CelkoÚ dojem z pláce

Nawhuji klasifi kovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm: L dobře

střučíé zdůvodnění navrhovaného klasifi kačního stupně:2

S ohledem na zásady plo \'Tpracování BP uvedené v zadání BP se domnívám, Že cílem práce bylo
áodnocení finanční situace sledovaného podniku a efektivity jeho linančního iízeni.
Popis cí]e uvedený na straně 7 (Cílem práce bylo teoreticky a plakticky zanalyzovat celkový prťrběh

účetní závěrky a uzávěřky společnosti Škoda Machine tool a-s.) ncní dle ného názoru zvolen zcela
šťastně'
Teoretická část práce se věnuje oblastem zplacovávanj'm v části praktické. výs]edky finanč!í analýzy
uvedené v praktické části púce nejsou piíliš pozjtivní' Je ale potieba brát v Ílvahu, že autor vychrízel
z reálnýcb dat ajen hodnotil a popisoval skutečný stav (finanční pobled) sledované společnosti.
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Fomální stránka zpracování práceje slabá a post.ádá zoh]ednění pravidel pro psaní obdobných prací
na ZCU uvedených v Příručce pro psaní BP a DP.
Konkrétně:
Číslování stral (od začátku práce ú do konce. bez ohledu na pravirtla), v1užití ''ich formy'' (s' 8' 24),
nesplávné psaní procent, atp'

^utor 
má problémy také se zvládnutím gmmatjky (shoda podmětu s piísudkem ' s. 40, 45) a sty]istiky.

obsahová striínta zpracování byla částečně hodnocena výše. Je vŠak potřeba uvést, že se v BP na
něLterjch mí.lech '"J.k}'1uji nepiesro\li'
Kontiétně:
1) uvádění pojmu ''Konečný účet rozvážný'' (s. 11 a dďší),
2) Výkaz zisku a ztrát (s. 20),
3) pojem "negativní profit" (s. 31),
4) v.ýpočet VH (s. 35)'
5) Hodnocení finanční situace spo]ečnosti na straně 54 není zcela jasné. Jakou hodnotu prc investory
spo1ečíost v}-tvoří?
6) Tabu]ka na strá!ě 57, sloupec 4 nekoresponduje s vysvětlením na straně 58, i kdyŽ je toto vysvětlení
správne.

l po plovedené oplavě povaŽuji práci za podprůměrnou. Za dobrou by ji bylo možné považovat po
wýrazně přesvědčivé obhai obě.

otázky a připomínLa k bližšímu lTsvětlení při obhajobě:3

S ohledem na Úše uvedené hodnocení prosím vysvětlete výpočet vH, kte{Í máte v práci uveden
na straně 35. věnujte sejak popisu závěrkového účtu, tak vysvčtlení pojmů nr&]ady a v]ínosy.

NěL1eIá vrími uvedená doporučení pro zlepšení finanční situace společnosti jsou již podložena
viločty' vysvětlete prosím Tabulku číslo 26, uvedenou na straně 57.

Metodické poaámky:

lK]iknulím napo]e vybeíe poŽadovaný kva1ifikačni stupeň-
: \nUane /dů\oJne'e llaý'rho!"ny dd'il'kacrl .ruoei' o.]Jvoončnl /,DracUJle \ íor.ahU 5 _ ]o \et'
'oIá/ly a piipom:n}') k bl'/s mu !}s!elle1lp'i ob1d_ohé d\e az 'ri oldlq'

Posud€k odevzdejte vytištěný oboustřanně na sekretariát KIU' FEK ZČU n€jpozději do 3. 9. 20l8' Posudek musj bý
opatřen vlastnoručním podpisen nodř€ (pro rozeznání originá]u).
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IÍvestice do malketingu a výzkumu stále nejsou vyčísleny (ani odhad). Jak by asi takové investice
společnost fi nančně zatížily?

)

.:1,,-- ',,,-/
V Plzni- dne 30. 8.2018 Podpis hodnotiteI€

Metodické pozlámlT:

i Kliknuím na pole lyberte požadovalý kvalifikační sfupeň.

'? s1Tučně zdůvodnět€ nalThovaný klasifikační stup€ň, odůvodnění zpŤacujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3 otázky a připomín].f kbliŽšímu lTsvěilenípři obhajobě dvě ažtři otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na seketarját KFU, FEK ZČU nejpozději do 3. 9. 2018' Posudek musí bý
opatřen vlastnoručnÍm podpisen nodře (pro rozeznaní origin u).


