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AkademickÝ rok 2012|20|3

Jméno studenta:

Lucie Franková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Zhodnocení ekonomické situace podniku

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Milena Jiřincová

(1 nejlepší'4 nejhoršíoN-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický záklaď práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazýové zpracovánipráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracovánípráce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazýem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešenía práce 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) Celkovýdojem zpráce
Do Portálu zČv uytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníp|agiát
Posouzen - podezře|á shoda
Posouzen - je plagiát

Navrhuj i klasifikovat bakalářskou práci klasifi kačnímstupněm:2
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vÝborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného'klasifikačníhostupně:3
Sfudentka Lucie Franková provedla v úvodu práce precizni ana|ýzuokolí vybranéhopodniku včetně
Porterova modelu pěti konkurenčníchsil. V celéprácína teorii pl5mulenavazuje její praktická aplikace
v danémpodniku. V některých tabulkách se občasvyskýují nejasnosti v uvedených číslech.Autorka
v práci vylůíIavelmi obsáhlý soubor odborných a jiných zdrojů' cožpřidáváprácinakvalitě.
Praktická aplikace teorie je takévelmi povedená. Zejménaoceňuji detailní zhodnocenífinančnísituace
podniku na zék|aděprovedených ana|ýz(finančníanalýzy i ana|ýzyokolí) a náwhy zlepšujících
opatřenípŤizváženi možnýchfinančníchdopadůjednotlivých opatřenína spoleěnost.Autorka v práci
pomocí odkazůdobře prováza|a jednotlivékapitoly a popsala vztaý mezirťnnými ukazateli.
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Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučuji předloŽenou bakalářskou práci k obhajobě před
státníkomisí.

otázky a připomínky k bližšímuvysvěttenípři obhajobě*:
Je pro podnik vždy výhodnémítukazatel zad|uŽenostinulový?
Jak byste zhodnotilatrend vývoje ukazatelůrentabilityv podniku oZBránda's.r.o?
VyuŽije podnik oZBrázda.s.r.o. některá z Vašich doporučení?

/,ú,,,a,/
V Plzni,dne13.5.2013

Podpis hodnotitele

Metodicképoznámky:
l
Oznaěte v'ýsledek kontroly plagiátorství,kteqýjste zaďalla do Portálu ZCI] a odůvodnětenižepŤiodůvodnění
klasiťrkačníhostupně.
,.
Kliknutím na pole vyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
'
Stručnězdůvodnětenavrhovaný klasifikačnístupeň,odůvodněnízpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
.
otázky a připomínky k bližšímulysvětlení při obhajobě _ dvě až|ři otáilq .
Posudek na DP a BP odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáni originálu).

