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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Kvalifikační práce obsahuje tradiční strukturu, kdy je problematika nejprve vymezena teoreticky a
poté je navázáno praktickou částí. Teoretická část práce dosahuje potřebné úrovně, v praktické části
práce schází závěry a doporučení. Nedostatkem je rovněž, že autorka mnohdy v práci odkazuje na
konkrétní § zákona, ale neuvádí, o který zákon se jedná. Jak již bylo uvedeno, v práci téměř schází
optimalizační návrhy. Autorka pouze nastiňuje v několika větách, co by bylo potřeba zlepšit. Návrhy,
které jsou předneseny nejsou ničím podloženy a jsou pouze prvoplánovým a nepodloženým
konstatováním. V práci se občas vyskytují gramatické chyby (zejména v kapitole 7). Vlivem nesplnění
základního cíle práce v podobě formulování optimalizačních návrhů a především kvantifikací jejich
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dopadů je úroveň práce výrazně snížena. I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě a
hodnotím ji stupněm DOBŘE.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1. Pokuste se vysvětlit Váš návrh, aby společnost zaměstnala právního zástupce věnujícího se správě
pohledávek a popsat jeho náplň činnosti, neboť v textu je vše popsáno velmi zmatečně.
2. V jaké výši byste navrhovala sankce pro pozdní placení?

V Plzni, dne 4. 5. 2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019.
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru
BP nebo DP_příjmení studenta_VP.pdf (příklad: DP_Xaver_VP.pdf).
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