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Akademiclcý tok 2012120|3

Jmóno studenta:

Mária

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářskó práce:

Zhodnocení ekonomické situace podniku

Hodnotitel - vedoucí práce:

ing. Bohuslav Šimek

KARNAJOVÁ

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepšío4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
A) Deťrnovánícílůpráce
B) Metodický postup vypracoviínípráce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánipráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracov ání práce
G) Přesnost formulací apténe s odborn;fonjazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou' úroveň souhrnu v cizímjazyce
J) Celkoý postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos ptáce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČu aylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníp|agiát
Posouzgn - podezše|áshoda
Posouzen -je plagiát

Navrhuji klasifikovat bakďářskou práci klasifikačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodnění navrhovaného klasiÍikačníhostupně:3
Studentka ptokáza|a velmi dobrou analyickou schopnost a ďokéualaaplikovď teoretické poznatky
při řešení praktického problému. Práce obsahuje všechny atributy vyŽadované u finanční ana|ýzy teoretický popis principů finančníana|ýzy,rozbor jednotliých ukazatelů'aplikaci na konkrétnípodnik
a následné vyvození závěrí z provedenéanaIýzy.Vúvodníčástiprácejsouuvedenycíleaprincipy
finanční analýzy a je provedena charakteristika a rozbot ziákladních metod ťrnančníanaIýzy.
Teoretické poznatkyjsou vhodně aplikovrány na konkrétním podniku. Truck Servis ' spol. sr.o.
Dále je provedeno vyhodnocení záhJadruch ukazatelů finanční ana|ýzy a následně pak vyhodnocení
ekonomické situace podniku. Lze konstatovat,Že po formální striínce je práce zpracována na velmi
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dobréúrovni,citace i použitézdrojejsou v práci řádně označeny.obrárky a tabulky se vztahujík
obsahu práce a jsou přehledně zpracované.Posluchačkasvojí prací prokánala svoje schopnosti
aplikovat teoretickéznalosti v praktickérovině a to včetněrryvozenípffslušnýchzávěri. Doporučuji
protopráci k obhajoběa jejíhodnocenístupněmqýbomě.

otán$ a připomínky k bližšínuvysvětlenípři obhajoběa:
1. Jaký vliv můžemítv budoucnostita skutečnost,
žespolečnost
Truck Servis spol. s r.o. má záporný
vlastníkapita|?
jak řešitotázkuzáporného
2. Navrhnětezpůsob,
vlastníhokapitálu ve společnosti
Truck Servis s.r.o..

V Plzni,dne 15.5.2013
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Podpis hodnotitele

Metodicképozúmky:
' označternýsledekkontroly plagiátorství,
kteý jste zaďaVado Portálu ZČIJ aodůvodnětenížepři odůvodnění
klasiťrkačního
stupně.
,^Kliknutím na pole
vybertepožadovanýkvaliťrkační
stupeň.
' Stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikačnístupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
o otazky a připomínky
k bližšÍmu
vysvětlenípři obhajobě_ dvě ažtriotrazry.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolu s pracína selaetariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisemmodře (prorozezráníoriginálu).

