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Jméno studenta:

Milan KELLNBR

Studijní obor/zaměření:
Téma bakalářské práce:

Podniková ekonomika a management
Zhodnocení ekonomické situace podniku

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Lenka ZAHRADNÍčxovÁ

(1 nejlepšío
Kritéria hodnocení:
4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní
část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zptacovénípráce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literďurou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závéry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČu nytznd,aný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen. neníplagiát
Posouzen - poďezÍe|áshoda
Posouzen - je plagiát

Navrhuj i klasifi kovat bakalářskou práci klasifi kačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Bakalařská práce na témaZhodnocení ekonomické situace podniku, v tomto případěpodniku LMC s.
postaveníspolečnostina trhu je cíl práce
r. o. Vzhledem k tomu, že se autor v BP věnuje i současnému
definoviínpříliš úzce.K obsahu samotnépráce nemám zásadnípřipomínky. Doporučovalabych více
rozpracovatzávěrečnénávrhy. Autor spolupracoval s vedoucí a do BP nebylo nutnézásadně
zasahovat.
K formální striáncebych měla drobnépřipomínky např., u některych tabulek se ztratiÍabarevnost,tab.
na str. 25 je ukončenamimo oblast tisku.
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Při posouzeníplagiátorstvínebyly shledányžádné
závažné
skuteěnosti'kteréby měly vliv na
hodnoceníprácejako plagiátu.Vzhledemk těmtoskutečnostem
doporučujibakalrířskou
práci
k obhajoběs klasifikací''qýborně''.

otázl<y a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:
Na str. 47 máte uveden Du Pont diagram, objasnětepročje v tomto rozkladu uvedeno tzv. daňové
břemeno?
Na zakladě provedenéana|ýzy se pokuste predikovat vyvoj spoleěnosti do budoucnosti.

V Plzni,dne18.5.2012
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Metodicképozrrámky:
' označte
výsledekkontrolyplagiátorství,
kterýjste zaďal/ado PortáluzČv aodůvodněte
nižepřiodůvodněni
klasiťrkačního
stupně.
^
, Kliknutímna pole
vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň'
" Stručnězdůvodněte
navrhovarrýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zptacujtev rozsahu5 - l0 vět.
o otázky a připomínky
k bližšímu
vysvětlenípri óbhajoue_ ďvěaŽtri ota*y.
Posudekna DP odevzdejte
nejpozdějido 11..5.20|2 ana BP do 18.5.2012
spolus pracína sekretariát
KPM.
Posudekmusíb;.itopatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozezniíní
originálu).

