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F',AKIJLTA EKoNoMTCKÁ
Katedřa KFU

HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
Akad€mický rok 20l8/2019

Adéla KLIMoVA. Dis.

Podniková ekonomika a management

Analýza nákladů a výnosů zdřavotnické záchřanné
služby Plzeňského kraje. přispěvkové orgaíizace

Jméno studenta:

studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské prácel

Hodnotitel' Y€doucí přáce: Ing. Jana HINKE' Ph.D.

Kritéřia hodnocení: (l nejlepší.4 nejhorší. \-nelze hodnolit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup rrypracování práce
c) Teoretický áklad práce (rešeršni část)
D) Clenění práce (do kapito1, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováíí práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost fomulací a práce s odborným jazykem
II) Pfáce s odbo.nou literaturou (normy, citace)
I) PIáce se zahraniční literatuou' úroveň soúmu v cizím jazyce
J) ceikový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splněni cílů práce
M) odborný přínos pláce (pro teolii' pro praxi)
N) spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový do.jem z práce

Do Portálu ZčU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl;
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasiÍikovat bakalářskou práci klasifikačním sfupněm:2
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Stručné zdůvodnění navřhovaného kIasifi kačního stupně:3

Předložená bakalářská práce má přehlednou literámí rešerši zpracovanou na základě 33
monogrfických a 8 elektronických (převáŽně tuzemských) zdrojů a dále řady právních předpisů. Cíl
práce byl zadán pomocí řady dílčích úkolů' přičemž veškeré definované úkoly lze považovat za
splněné. Vlastní ' analyická práceje přínosná zejména vyhodnocením nákladů a výnosů vybrané
organizace vedoucí k definování návrhů oa možná zlepšení. l kdyŽ měla sfudentkajen omezené
možnosti (dat i návrhů na zlepšení), práceje konzistentní a se závěry (i když jsou definovány značně
obecně) lze souhlasit. Formálněje práce na dob.é úrovni, grafické zpracováníje úhledné. Spolupráce
studentky s vedoucím Dráce byla přikladná.
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Katedra KFU

otázky a připomínky k bližšímu rasvětlení při obhajoběa:

l' Jaké změny zaznamenalo nařízení vlády v tariftích složkách platu zaměstnanců ZZs od Vámi
analyzovaného období do současnosti, ťesp. je i v současnosti poměr mzdor^ých nákladů k celkovým
nákladům mímé nad 50 plocenty?
2. Pío výpočet ukMatelů rentabilityjste použila kategorii zisku - čstý zisk. co vás vedlo k výběru
ajaké další kategorie zisku bylo možné v}užít?

V Plzni, dne 10. ledna 2019
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Meiodické poznámky:

1 označte ÚSledek koutroly p]agiátoíství' kte.ý jst€ zadalla do Portálu ZČU a odůvodněte niŽe při odůvodnéni
klasifikačního sfupně'

' Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační sťupeň'
r střučně zdůvodněle navrhovaný klasifikační stupeň' odůvodnění zpracujte v rozsa}tu 5 - 10 vět'
{ otázky a připoninky k bLižšínu \rysvětlení při obbajobě - dvě až tři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na seketariát KFU, FEK ZČU do l5. 1. 2019'
Posudek musi bý opatřen vlashořučnim podpisem modře (pro rozeznáni originálu).


