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(1 nejlepší'4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovrínícílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracovánípráce
G) Přesnost formulací apráce s odbornýrn jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizim jazyce
o Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zptáce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Autorka si zvolila jako témasvébakalársképráce ana|ýzuiizeni nakladův podniku opravny Telč,a. s.
V práci se praktická částprolíná s teorií.Ne příliš vhodnéje zařazeni SWOT ana|ýzyhned na začátku
práce po krátkémpředstaveni danéspolečnosti.obsah tétoana|ýzyje příliš povrchní (e zde uvedena
pouze jedna slabá strrínka).Kladně hodnotímvyčísleníjednotlilych nakladůa qýnosůpodniku za
období 2009 - 2011. Jejich ana|ýzaby měla b1itprovedena detailněji. v oblasti rozboru a stanovení
kalkulací podniku bych takédoporučilabližšírozbor jednotlivých položek a uvedenímožnostíjejich
ovlivnění managementemnebo činnostípodniku. Pozitivně hodnotím zpracovénikonečnýchnáwhů,
kterémají véstk úspořepodnikových nakladů.Z formá|níhoi obsahovéhohlediska bych výkla
násle dující záIežitosti:
- v předloŽenébakalařsképrácijsou neopravenépřeklepy a chybí čarkyv souvětích,
- kapitola 1.2 obsahuje jen obrěnekbezjakéhokoliv popisu.
- podnikovázměnana str. 27 je zbýečně zaokrouhlena na 4 desetinná místa
- na str. 47 neni odůvodněnostanovenípoklesu nákladůna opravy a udržovánína polovinu?
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připomínky k btižšímu
vysvětr"oipri obhajobě:3
otáZ:r<ya
zvýšeníobchodnímatžeukůdé ěásti kalkulace(str.48).
1/odůvodnětenavrhované
provádění
kontroly strojů?Jak se kontrolaprovádínyní?Jakvelkéúspory
2l Jakotganizaěnězajistíte
předpokládáte?
jakých záIežitosti
v tomto
využiti?Zlepšení
3lY jakéoblastisoftwaruK2 vidítejeho nedostatečné
softwaruby pomohlok úspořepodnikovychnakladů?

iln;
V Plzni.dne15.5.2013

Podpis hodnotitele

Metodicképoznámky:
')Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň'
') Stručnězdůvodněte
zpracujtev rozsahu5 . l0 vět.
stupeň,odůvodnění
nawhovanýklasifikační
3)otázkya připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě_ dvěaŽři otžvky,
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozeznáníoriginálu).

