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BAKALÁŘSKE
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KPM

PRÁCE
Akademický rok 20|2//20|3

Jméno studenta:

Jana Hrbáčková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

obchodní plán firmy

Hodnotitel - oponent:

Ing. Jitka Chvalová

Podnik - firma:

ářská komora Plzeňského kraie

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepšío4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěniptáce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracovárn práce
G) Přesnost formulací a práce s odbomým jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizím jazyce
o Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odbomý přínos ptáce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkouý dojem zpráce
Navrhuj i klasi fi kovat BP/DP klasiťrkačním
stupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Teoretická částpráce objasňuje obsah a úěelobchodníhopltánu,coŽ tvoří dostatečnýzák|ad'pro
aplikaci těchto poznatkůna konkrétnípodnikatelský subjekt azpracování jeho obchodníhoplánu.
Práce qýstižněpopisuje fungování a činnostiRHK PK, studentkatedy úspěšněpronikla do prostředí
otganizace.Návrhy jsou pro organizacipřínosnéa odpovídajíjejím potřebám. Je škoda,žez důvodu
dodrženídoporučeného
rozsahu práce nebylo možnézpracovat i ostatnínavrhovanéúkoly, ocenila
jejich
bych
zptacovéninapř. v diplomové práci.
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otáz|ry a pfipomínky k bližšímu
vysvětlenípři obhajobě:3
1. Jaké z nawhovaných změn byste doporučila orgatizaci uskutečnitnejdříve a proě?
2. Jakédůvody Vás vedly k návrhu vytvořit a pravidelně zasi|at členůmnewsletter?

V Plzni. dne17.5.2073

ry

Podpis hodnotitele

MetodicképozrrámJt<y:
')Kliknutímna pole vybertepožadovanýkvalifikačnístupeň.
') Stručnězdůvodnětenawhovanýklasiťftační
zpracujtev rozsahu 5 - l0 vět.
sfupeň,odůvodnění
,)otázky a připomínkyk bližšímuvysvětlenípři obhajobě_ ďvě aŽtři otrízky.
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (pto rozeznáníoriginalu).

