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HoDNoCENÍ BAKALÁŘsxÉ pnÁcn
AkademickÝrok 2012/2013
Jméno studenta:

Terezie Fialová

Studij ní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Analýza Íízenínákladů v konkrétní sp olečnosti:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Ing. Lenka Zahradníčkov á

(1 nejlepší'4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovaní cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní
část)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracování ptáce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy' citace)
I) Práce se zahraniění literaturou, úroveňsouhrnu v cizím jazyce
o Celkoqý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závéry práce ajejich 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) Celkovy dojem zpráce
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Do Portálu zČa nytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníp|agiát
Posouzen - podezÍe|áshoda
Posouzen - je plagiát
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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:2

dobře

n

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Bakalrářská práce se zabývá problematikou řízenínríkladův konkrétníspolečnosti'obsah práce byl
ovlivněn pozdním získáníminformací a následným zpracovéním.Ana|ýza nemohla b;it provedena do
poŽadovanéhloubky, což má vliv na celkový charakter a závěry práce, které jsou spíšeobecného
charakteru.Z formáIníhohlediska se v práci objevují dílčínedostatky: slohovéformulace, chyby,
rozdí|néformátování grafrr,tabulek, hodnoty v grafech splývají s pozadím ďd. Bakalařská práce prošla
kontrolou plagiátorství a nebyly shledtínyskutečnosti'kteréby branily v označení. není pIagiát.
Vzhledem k výšeuvedeným skutečnostemdoporučujibakalářskou práci k obhajobě s klasifikací
dobře.
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otáz|ry a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:
Jak byste hodnotila vyvoj výsledku hospodaření'celkových nákladů a ýnosů společnosti?
Společnostinavrhujete změnu technologie v1ýroby,je tento návrh pro společnostz ekonomickéhoa
technologickéhohlediska akceptovatelný?

V Plzni,dne 19.5.2013
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Podpishodnotitele

Metodicképoznámky:
' omačte
kteý jste zaďa|ladoPortáluzČu aodůvodněte
nížepři odůvodnění
ýsledek kontrolyplagiátorství,
klasifikačního
stupně.
^
, Kliknutímna pole vybertepoŽadovanýkvalifikační
stupeň.
, Stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
o otaz]q a připomínkyk
bliŽšímuvysvětlenípři obhajobě_ dvěůtti otazky.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbýt opatřenv|astnoručním
podpisem modře (prorozeanáníoriginálu).

