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BAKALARSKE

PRACE
Akademickýr ok 2011/20|2

Jméno studenta:

Aneta Šit<ová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Přínosy a náklady eura na příkladě konkrétního
podniku
Ing. Vendula Mašátová' Ph.D.

(1 nejlepšío
Kritéria hodnocení:
4 nejhoršíoN-nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
ěást)
(do
podkapitol,
D) Cleněnípráce
kapitol'
odstavců)
E) Jazykové zpracovánipráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracov énipráce
G) Přesnost formulací apráce s odbornýn jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizimjazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
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 zČa uytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - není plagíát
Posouzen - podezÍe|áshoda
Posouzen - je plagiát

Nawhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:,
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Stručnézdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
V práci neníjasně definovaný cíl. od toho se odvíjíi její celkovéhodnocení.V prrmí zaslalé verzi
úvodu ci| práce byl. Po několika úpraváchse však z textu výratil aby| nahrazenpopisem toho' o čem
práce jako celek bude. Jinak je práce zce|av pořádku. Studentka si vybrala firmu, o kteréví,jak
funguje, což se v práci pozitivně odrazilo.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:
1. Jak hodnotíteinformovanost jednatele společnostio změnách souvisejícíchs případnýmpřijetím
eura?
2. Staěi firmě pro výplatu mezd prostředky, kteréprimárně obdzži v korunách, nebo musí pro qiplatu
mezdvyužít i úěetv Německu? Kolik jí potom takový převod peněz stojí?
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V Plzni,dne18.5.2012

'/háWuhót
Podpis hodnotitele

Metodické poznám|<y:
,
Označteýsledekkontrolyplagiátorství, kter.ýjste zadallado Poruílu zČv aodůvodněténižepÍiodůvodnění
klasifikačního stupně.
,^
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
'
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
o
otázlq, a připomínky k bližšímurysvětlení při obhajobě _ dvě ažtíl otázky.
Posudek na DP odevzdejte nejpozději do 11.5. 20|2 a na BP do |8.5.20|2 spolu s pracina sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáni originálu)'

