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Jméno studenta:

studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Kritéria hodnocení:
A) Definování cílů pÉce
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B) Metodický postup v}pracování práce
C) Teoletický základ práce (rešeršní část)
D) Členění přáce (do kapitol' podkapitol' odstavcu)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) FoÍmá]rí zpracování pláce
G) PŤesnost fomulací a práce s odbomým jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (nomy' citace)
I) Pláce se zahraniění litelatuťou, úÍoveň soúmu v cizím jazyce
J) celko\"ý postup řešení a práce s informacemi
K) záyěry váce a jejích formulace
L) Sphění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupláce autola s vedoucím pláce a katedrou
o) Přístup autoÍa k řešení pŤoblematiky práce
P) Celkowý do.jem z ptáce

Do Portálu ZčU byl zadaný tento yýsledek kontroly plagiátorsM :

Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji k]asifi kovat bakalrářskou práci klasifitačním stupněm:2

N!
ve|mi dobře

stručné zdůvodnění navrhovaného klasifi kačniho stupně:r

Přeďožená bakalářská práce má definován hla\,Ťí cíl - identifikace hlamích nákladů (zřejmě
nákladových druhů) ajejich fizení ve lybraném podnikatelském subjektu. Metodický postup řešení
bylo možné více rozpÍacovat tak, aby byla možná reprikace postupu řešení. Litellimí rešerše je kátká
a úzce zaměřená. V}tknout lze některou teíminologii - nap. hospodáŤský výsledek (viz úvod). Rovněž
vzhled někte.ých tabulek by bylo možné dopracovat' Ná\Ťhy, které jsou uvedeny ve vlastní části
práce, jsou však logické a lze s nimi souhlasit'



F'AKIJI,TA EKONOMICKA
Kat€dra KFU

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběr:

l ' Byla by možnost uzavít distribučíí smlou\T na PH také s jiným (než vámi \Ybranjm) paÍtnerem?
Jaký by byl vliv na náklady společnosti?
2' Byla něktelá z Vámi na\Ťžených opatření ve vybrané společnosti realizovánal
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V PlZ11i. dne 26. 12. 2019

IvÍetodické po,námky:
l označte Úsledck kontroly plagiátoÍstvi' ]<1eý jste za{tal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže přj odůvodnční

klasifikačního stupně'
r Kliknurím napole vybeÍe požadovaný kvalifikační sfupeň.
r Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifrkační stupeň' odůvod!ěnj ?ptacLljtc v rozs{hu 5 - l0 vět'
r otázky a připominky k bližšímu rysvělleni při obhajobč dvě až ťi otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně výištěný a podepsaný na seketariá1lG_U, FEK zČU (lo l(). l. 2():l).
\orě| Posudek zašlet€ emailem na] bul1asovalr]]kfu'zcu'cz v PDF fofinátu bez podpisu s ná^em souboru


