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Podniková ekonomikaa management

Témabakalářskó práce:

Ánalýza ílzenínák|adův konkrétníspoleěnosti

Hodnotitel- vedoucípráce:

Ing. Lenka ZAHRADNÍčKoVÁ

(1 nejlepší'
Kritéřia hodnoc€ n í:
4 nejhorší'N-ne|zehodnotit)
A) Deírnovrání
cílůpráce
B) Metodickýpostupt1pracovánipráce
c) Teoreticky áklad práce (rešeršní
část)
D) ČleněnípÍáce(do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykovézpracovánípláce (skladbavět. graÍnatika)
F) Formálnízpracovánípráce
G) Přesnost formulacía práce s odbomýmjazykem
II) Práce s odbomou literaturou(nomy, citace)
I) Práce se zahÍaniěnílitemtuÍou'úroveňsoúmu v cizímjazyce
J) celko\.ý postupřešenía práce s informacemi
l.) Závěry práce ajejich formulace
L) sphění cílůpráce
M) odbomý přínospráce (pro teorii' pro pŤa\i)
19 spolupláce autoras vedoucímpráce a katedrou
o) Přístupautola k řešeníprcblematiky pÍáce
P) Celkový dojem z práce
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Do Portálu ZČU byl zadaný t€ n to l"ýsl€ d € k kontroly plagiátorství':
Posouzen- neníplagiát
Posouzen- podeďelá shoda

X

Navrhuji klasifikovat bakalrířskoupráci klasifikačnímstupněm:2

velmi dobře

pň<Ó'|7éí - ic ňláoiÁt

!
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střuěnézdůvodněnínavrhovanéhok|asifikačního
stupně:3
PředloŽenábakalářská pláce na témaAnalýza řízeníníkladův konkétníspoleěnostibyla zpmcována
ve společnosti,kteíáse zabjvá v'ýroboua montáŽíoken. Autorka teoletickou částpráce doplnila vícg
čiménězdařile praktickými aplikacemi z prostředí\Tblanéhopodniku' Lze konstatovat,žestudentka
sphila stanovenécíle.co se týčeobsahovéstrrínky,bylo by vhodnějšíněkterékapitoly pláce úce
propracovatprakticky, naopak některékapitoly nejsouzcela ielevarrtník r'ybranémutématu.Ve
fomáIním zpmcováníBP lze spatřovaldrobnénedostatky(něL1eré
tabulky by bylo vhodnějšíumístit
spíšedo přílohy,z některýchkapitol např' 2.7 nenípatmý literámí zdroj, v práci se objevujídrobné
překlepy a tiskovénepřesnostistr. 36).
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Při kontrole plagiátorstvíbyla posuzenapředloženáBP výsledkem;ne plagíát,i kdyžvykazovala
procentoshody (ednalo se o shoduzapříčiněnoudruhouobhajoboustudentky).
značné
Váledem k výšeuvedenýmfaktůmdoporuěujibakalrířskoupráci k obhajoběs klasifikačnímsfupněm
velťnidobře.

otázl.a a připomínkyk b|ižšímu
rYsvětleDípři obhajobě-:
v pláci máte uvedenplánovaný lozpočetpro rck207| a 20|2, zdttvodnětepročsejedná o plánovaný
rozpočeti v loce 20l1, nikoliv sl:utečné
ná&lady?Mohla byste v současné
době upřesnit,jak se
změnily plránované
náklady oproti sku1ečným
niíkladůmv roce 20 1l ?

ý P\znj',drc 1'9'201'2

Í,4,ÁL

' Podpishodnotilelql,-/

Metodicképoznámlry:
l oatačte
ús]edek kontroly plagiátoBtví,kterýjste zadalla do Port]áluZČU a odůvodnětenlŽe při odúvodněnl
klasifikačníhostupně.
, Kliknut'm na pole vybertepoŽadovaný]$alifikačnístupeň.
zFacujte v rozsahu 5 . l0 vě|
" stnrčnězdůvodnětena}Thovanýklasifikačnístupeň,odůvodnění
a otáz]ry a připomíDb,k bliŽšírnu\rysvětlenípři obhajobě- dvě aŽři otázky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do 4. 9.2012 a ÍIaBP do 4,9' 2n7z spo|us pmcína seketariát KPM.
PosudekmusÍbÍ opatřenv|astnoručíímpodpis€m modř€ GÍo ÍozeznáníoÍi8inálu).

