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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     dobře  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Studentka se ve své bakalářské práci zabývá hodnocením projektu - investice do nového stroje na 

výrobu obalů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická východiska 

vychází především ze tří základních zdrojů. Tento počet mohl být vyšší včetně případného využití 

cizojazyčné literatury.  

Práce dle mého názoru obsahuje velké množství nedostatků po věcné i formální stránce (např. 

nepřesné citace zdrojů v textu). Studentka nemá definovaný cíl bakalářské práce, z tohoto důvodu lze 

obtížně vyhodnotit, zda byl cíl práce splněn. Navíc pro uvedený typ projektu nezvolila nejvhodnější 

metodu pro hodnocení jeho průběhu. Zvolené metody nejsou zcela správně vyhodnoceny. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji bakalářskou práci studentky Lenky Vondrové 

k obhajobě před státní komisí. Navrhuji ji klasifikovat známkou dobře mínus a hodnocení zvážit 

podle odpovědí studentky na otázky v průběhu obhajoby. 
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Metodické poznámky: 
1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň. 
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

 

  

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Jaký je cíl Vaší bakalářské práce? 

2. Jakým způsobem byla stanovena cena za přepravu stroje prostřednictvím vlastní dopravy v rámci 

podniku (str. 43)? 

3. Pro hodnocení projektu je zvolena metoda EVM. Zdůvodněte, proč byla uvedená metoda zvolena. 

Upřesněte, jaká je hodnota jednoho člověkodne v rámci projektu. 

4. Jakým způsobem bylo zvoleno období pro výpočet rentability investic (ROI)? Jaké náklady jsou 

zahrnuté do výpočtu uvedeného ukazatele? Jaké jsou provozní náklady uvedené investice?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 5. června 2020      Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


