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Akademickýrot ffis

Jméno studenta:

Lucie Franková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Zhodnocení ekonomické situace podniku

Hodnotitel - oponent:

Ing. Yvona Holečková' Ph.D.

Podnik - Íirma:

zČv v P|zni

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|aďptáce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracovénipráce (skladba vět' gramatika)
F) Formálni zpracovétnipráce
G) Přesnost formulací apráce s odbornýn jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou,úroveňsouhrnu v cizimjazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěty práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikaěním stupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovanéhoklasifikačníhostupně:,
Bakalářská práce splnila předepsanézadání.Jejím cílem bylo zhodnoceníekonomickésituace
prostřednictvímfinanění ana|ýzyoZBrázda s. r. o. Jedná se o standardnípráci. Formální stránka i
věcná v souladu s pracemi obdobnéhotypu. Práce svým zaměřením' rozsahem i pojetímpředstavuje
kvalitní bakalářskou práci, jeji závěry a doporučení
mohou bý pro oZBržada s. r. o. přínosné.kladně
Bakalářka prokéaa|apředpoklady úspěšněse uplatnit ve studovanémoboru, ale i potenciál k dalšímu
odbomémua vědeckémurůstu.

Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloženoubakalářskou práci studenky Lucie
Frankovék obhajobě před státníkomisí.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě:3
Jaký plyne závěr z Porterovy analýzy pro podnik?

V Plzni, dne 20. 5. l3

Ů",ňil

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
''Kliknutím
na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
').
Stnrenc zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracýte v rozsahu 5 - 10 vět.
3)otivky připomínky kbližšímu
a
lysvětlení při obhajobě - dvě aŽtři otázky.
Posudek na DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rczeznénioriginálu).

