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Hodnotitel- oponent:
Podnik _ Íirma:

Ing. veřonika Leicherová,MBA
FEK ZČU

(1 nej|epší'il nejhorší,N-nelze hodnotit)
Křitéřia hodnocení:
A) Definování cílůprác€
B) Metodický posfupvypracovánípráce
C) Teorctický základ p.áce (ÍešerŠní
část)
D) Cleněni práce (do kapito]' podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, glamatika)
F) Formální zpracovánípráce
G) Přesnost Íbmu]acía práce s odbomýn jazykem
H) Práce s odbomou literaturou(normy, citace)
l) Práce se zalrlaničnílitelatulou' uoveň soulrmuv cizímjazyce
J) Celkový postup řešenía p.áce s infonnacemi
K) Závěry práce ajejich folmulace
L) Spluěnícíiůpráce
M) odborný přínosp.áce (plo teorii, pro pra,\i)
N) Přístupautorak řeŠení
ploblenatiky pláce
o) Celkový dojem z práce
Navrhuji klasifikovat BP/DP k]asifikačnímstupněm:'
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Stručnézdůvodněnínayrhovanéhoklasifikačníhostupně:2

Studentkase ve svépláci zabýá analýzouřízenínákladůve vybranéspolečnosti.
Pozitivnělze
hodnotitstanovenýcíla metodickýpostup'kte!ýsi studentka
na začátkus1anovila.
Studentka
vyrnezujepojernkalkulacea problematikus tímsouvisející,
bohuželb€ z hlubší
vazbyk plaktickéčásti
práce.Diile ÍavazujekapitolouvěDovanou
rozpočetnictví
a ukázkourozpočtu
společnosti'
kde alenení
jedná
její
paft1é'Zdase
o
vlastnípráci čipouhouukázkanávrhulozpočtupřebranouz vybrané
společnosti.
Tabulkač'15 v rozsahuna 2,5 stránkymělabý uvedenav příloze'Studentka
mělauvést
jen zk.rácenou
pro
pochopení
přáce'
verzi tabulky,nutnou další
V tabulceč'l6 studentka
uvádí
p]ánovanéik]adyna rok 2011a 2012'cožpostrádávýznam'opět zdenenípatmé,
zda sejednáo její
vlastníFopočtJ,ajak k uveden:hIčíslům
dospěla'JeÍvelmi obecněse na stranách57 a 58 věnuje
procesusestavení
podniku.V tabulceč-18 na stl. 65 plezentujesvévlastní
.ozpočtu
v uvedeném
Íávrhy,kteréby moblypřispětke snížení
nákladůpodniku'chybízdebohuželdetailnějši
popisnávrhů
a zejména
ekonomickáanalýzajejichdopadu.v tabulcevyčísluje
poklesnákladůdíkyzavedení
danýchopaaení'ale nikdenejsouuvedenyvýpoěty,jakk těmtočíslům
studentka
dospěla.Totobylo
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v}'týkínojiž v původníverzi práce' StudentkadoporučujezavedeníL€an managementua systernJustin-Time,bez rrějaké
výraznější
vazbyna systémŤízenííkladůpodniku.

oÚázlt:ya připomfuky k bližšímu
lTsvětlenípři obhajobě:3
1)Jakéznátemodemímetodyřízenínákladů?
2) Paňicipovalajstev uvedenál podnikunějakýmzpůsobem
na sestování
uvedeného
Plánu íkladů?
Pokudano'popištenáplňVašípráce,vstupnídata,postuppropočtů.
atd'
2) Byly uvedené
návrhypodnikemrealizovány?

y Plzni' dne 3. zaií 2012

U,Xl
Podpis hodnotitele

Metodicképoznámlry:
I oaačte \"ýsledekkontro]yplagiátoíství'
kterýjste zadďa do PoÍálu ZČU a odůvodněter)ížepři odůvodněnÍ
k]asjfi
kačního
stupně'
..
Kliknutím na pole \Ybert,epoŽadovanýkvalifikačnístup€ň'
, střučnězdůvodnětenavrhovanýklasifikační
stupeň'odůvodněnizpracujtev rozsahu5 . 10 vět'
' otázky a připomínkyk bliŽším!lysvět]enípři
obhajobě dvě aŽtři otázky'
PosudeknaDP odevzdejte
nejpozdějido 4.9.2012a na BP do 4.9.2012spolus pracina seketaŤiát
KPM'
Posudekn1usíbÍ opatřenvlastnončníin podpisem modře (pro roz€znání odginálu)'

