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(1 nejlepší'4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovaní cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
část)
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
práce
(do
podkapitol,
kapitol,
odstavců)
D) Členění
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zptacování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbomou literafurou (normy, citace)
D Práce se zahraniěníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
o Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasiťrkačním
stupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného k|asifikačníhostupně:.
Bakalářská práce je zartéřenana problematiku zhodnoceníekonomické situace podniku. Autorka si
vybrala společnost,kterávykazuje v několika letech ztrátu, cožby mělo mít vliv i na samotnou
finančníanalýzu. Studentka bohuželmechanicky dosadila číslado vzoreěků, aLejiŽ se nezamýšlela
nad jejich interpretací(např. ana|ýzarentability). VýpočetAltmanova indexu je špatně(studentkaměla
zahrnout t ztrátu do nerozdělenéhozisku). Finančnívýpočtyby měly b1.tsrovnány např' s hodnotou
oboru, konkurentem atd. swoT ana|ýzaje stanovena špatně,autorka zaměňuje externía interní
charakter,některéfaktory se objevují v hrozbách i příleŽitostech.Závěryjsou spíšeobecného
charakteru.Formální zpracováni práce: obrězek na str. 15 je nečitelný,číslováníkapitolje špatně(za
posledním číslemse neuvádí tečka),v literatuře se objevují i neoficiální zdroje (např. Management
Mania). Vzhledem k sepsánípráce ve slovenskémjazyce, nebylo možnéněkterá výšeuvedená kritéria
adekvátně ohodnotit.
Vzhledem k vyše uvedeným faktůmdoporučujipráci k obhajobě s klasifikací dobře.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě:3
objasněte,jakým způsobembyly vypočitané
ukazatelé
rentability,interpretujte.
objasnětezápomýstavkrátkodobého
finančního
majetkuspolečnosti
v roco 2OI0.
Vysvětlete,jak jste počítala
Altmanůvindex. především
vkazate|,kdese objevujenerozdělenýzisk.

V Plzni,dne20. 5.2013

w%8(

Podpis hodnotitele

Metodicképozniámky:
')Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
,, Stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - 10 vět.
3)otázkya připomínkyk bližšímu
_ dvěažtri ota,xy.
vysvětlenípri obha3obe
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíb1itopatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozezniíní
originálu).

