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BAKALARSKE

PRACE
AkademickÝ r ok 2012 120|3

Jméno studenta:

Jana Hrbáčková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

obchodní plán firmy

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Yvona Holečková Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|ad práce (rešeršní
část)
D) Členěnipráce(do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zptacováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizimjazyce
J) Celkový postup řešenía ptáce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos ptáce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucímpráce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČa vytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníplagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:2
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výborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného k|asifikačníhostupně:,
Bakalářská práce splnila zadáni v plnémrozsahu. Bakalářka postupovala při jejím zpracování
systematickya velice pečlivě.Teoretická ěást práce je na dobréúrovni.Praktická je velmi přínosnáa
byla časověznačněnáročná.Formální stránka práceje na urovni odpovídajícíabsolventce
bakalářskéhostupně studia. Bakalářka má předpoklady úspěšněse uplatnit
v praxi studovanéhooboru.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloŽenou bakalářskou práci studentky
Jany Hrbáčkovék obhajobě před státníkomisí.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
Vysvětlete podrobně specifika RKH PK jako neziskové organizaci ve vztahu k tvorbě obchoníhoplánu
firmv.

V Plzni. dne 13.5. 13

illru,aA

Podpis hodnotitele

Metodicképoznáml<y:
I Označte
v'ýsledekkontrolyplagiátorství,
kteý jste zaďaLJadoPortáluzČu a odůvodněte
nížepři odůvodnění
klasifikačního
stupně.
^
. Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvaliťrkační
stupeň.
'Stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtevrozsahu 5 - 10 vět.
o atazxy a připomínkyk bliŽšímuvysvětlenípři
obhajobě_ ďvě až|Íi otázky.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (pro rozeznántoriginálu).

