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F'EK ZčII v P|7ni

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší' N-nelze hodnotit)
4) Defino\ áni cIlů prácť
B) \iterodiclq posrup \ypraco\ani prace
c) TeoletichÍ základ pláce (reše*ní část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapjtol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Fomlální zpracování práce
G) Přesnost lbrmulaci a práce s odbomýrnjazykem
H) Pláce s odbornou literaturou (normy, citace)
t) Práce se zahraniční literatuou' úroveň souhmu v cizím jazyce

o Celkový postup řešení a pláce s infomacemj
K) závěry pláce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Přístup autola k řešení prob]emátiky práce
o) Celkový dojern z práce

Navlbujj klasifikovat bakaláiskou pdci klasifikačnírn stupněm:l výbořně

stťučné zdůvodněni navrhovaného klasifi kačního stupně:2

Práce struktlÍou odpovídá tomuto typu kvalil'ikační práce. Cí]e prácejsoujasně vymezeny a rnetodika
zpracování pláce je uchopena k jejich následnému splnění. Rešeršní část pláce je na odpovídající
úrovni a autol p]ynule navazuje praktickou částí' v praktické částijsou kvantifikovány klasické
ukazatele finanční analýZy, kteréjsou doplněny kornentářem' Práce působi přehledně 

'a 
závěry jsou

zřetelně fomulovány. Práci doporLrčuji k obhajobě a hodnotínrji stupněm VYBORNE'
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otázky a připomínky k bližšímu \Tsvětlení při obhajobě:r

1. V1užívá Vámi zkoumaná společnost kvantiťrkované ukazatele ve svém ťrnančním řízení?

2. v práci navrhujete výváření finančních Íezerv pro případ ekonomické krize. NalŤhnětejejich výši
zdroje, ze kteých mohou b}1 tvořeny.

V Plzni. dne 31. 8. 2018

l\'Íe1odické poznámky:

I K1iknutim na pole 'lybeÍe poŽadovaný kvďifikační stupeň'

': stručně zdůvodněte na!rhovaný klasiflkační stupeň, odůvodnění Zpracujte v rozsahu 5 _ 1o vět'
' otázky a připominky k bliŽšimu rysvěileni přj obhajobě dvě aŽ tři otázky'

Posudek odevzdejte \Ttištěný oboustranně na seketáriát KlU' FEK ZČU nejpozděj1do 3. 9. 20l8' Posudek musj být
opatřen vlastnoručnín podpisen rnodře (pro rozeznáni originálu)'

dpjs hodnotitele


