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ondřej BEHINA

Podniková ekonomika a management

Ekonomická analýza podniku

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téna bakalářské práce:

IIodnotitel _ vedoucí práce: Ing. Josefčervený, Ph.D - KFU,FEK ZČU

Kritéřia hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B1 Verodický po.rup rypracorárr práce

c) Teoretjcký základ práce (rešeršní část)

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (sk]adba vět! granatika)

F) Formální zpracování práce
G) Přesnost fomulací a práce s odbomýmjazykem
H) Práce s odborrrou literaturou (nomy, citace)

I) Práce se zahmniční litelatuřou' úrcveň souhrnu v cizím jazyce

o Celkový postup řešení a práce s infotmacemi
K) Závěry práce ajejich formrrlace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos pláce (přo teorii' pro praxi)
N) Spolupláce autola s vedoucím práce a katedlou
o) Přístup autora k řešení prob1ematiky práce

P) celko\^ý dojem z práce

Do Portálu ZčU byl zadaný tento výsledek kontřoly plagiátořstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasiÍikovat bakalařskou práci klasifikačním stupněm:]

střučné zdůvodnění navrhovaDého klasifi kačního stupně:3

Hlavním cílen předložené bakalářské práce na téma Ekonomická analýza podniku bylo zejrnéna

provést ekonomickou a íinanční analýzu zvoleného podniku a na základě provedených analýz
'vyhodnotit efektivitujeho finančního řízení a navlhnout piípadná opa1ření ke-z]epšení v ekonomickém

iízeni Rrmy. tento ciibyl dle mého názoru naplněn' Po stránce foImální, gÍafické ajazykové splňuje

předloženípráce požadávl1' kladené na absolventa bakalářského stupně studia' Autol p'q:ull] . . .

i"hopno.t piu"ouut , dostuinými 1itenímíni z&oj i' silnou stránkou práce je-určitě část praktická' kdy

prouedené analýzy a vyhoánocení efektivity řízení doprovázené návrhy na zlepšení, jsoujednoznačně

iyuzit"lne p.o Ánánocený podnik' Celkový dojem z práceje pozitivní, což se projevilo i v navrženém
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

1) Na str. 64 Íavlhujete s některou s firem tzv. "Velké pětky''. Ja(Írn způsobem by případné spojení
nebo spolupráce moh]a bý realizována?
2) Na staně 61 počítáte bod zv.afu plo nutný počet Zpracovávaných účetních po1ožek (ve výpočtu
uvedeno účetníchjednotek)- Vysvětletejak hodnocená firma faktÚuje své služby zákazníkům?

V Plz1i. dne 29.8.2018

Metodické poalálnky:

] oaučtc výsledek kont oly plagiátorst\ í' kleď jste zadal/a do PoÍálu ZčU a odůvodDěte níže při odůvodnění
k1asilikačrlího slupně.

': Kliknutí'n na pole vyberte poŽadovaný kvalifikačni stupeň'
' stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikačni sfupeň' odůvodněni zpraclljte v Iozsahu 5 _ l 0 1'ět'
a oúzky a připonínky k bliŽšimu q'světiení při obhajobě dvě až ň olizky'

Posudek odevzdejte oboustranně lýištěný ná seketariái KFU' FEK ZČU do 3' 9' 2018' Posudek musí být opalien
v1astnoÍučnim podpis€Ín modře (pÍo Ťozerráni originálu)'


