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HoDNocENÍ BAKALÁŘsrÉ pnÁcn
Akademický r ok 20|2 /20|3

Jméno studenta:

Edita Korbelová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Vznik podnikatelského subjektu na základě real.izace
konkrótního podnikatelského záměru
Ing. Lenka Zahradníčková

(1 nejlepší,4nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovaní cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní
část)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovránípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov ání práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zčv nylzad,aný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníplagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát
Navrhuj i klasifi kovat bakalrířskoupráci klasifi kačnímstupněm:2
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velmi dobře

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku novéhopodnikatelskéhosubjektu. Autorka si
lybrala na vypracování neotřelétéma- pěstovánírychle rostoucí dřeviny. Z obsahu práce je patmé,že
se studentkav danéoblasti orientuje' cožmá někdy za následek přílišnou snahu informovat o této
problematice i čteniíře(opakování zák|adnich informací, slohové zptacování atd.)' Kladně lze hodnotit
zpracovéníčástivěnovanéfinančnímuplánu. Co se týěe formální strrínkypráce, objevují se zde
překlepy a chyby, což však neovlivňuje zásadním způsobemkvalitu práce.
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Bakalářská práce prošla kontrolou plagiátorství aby|aposouzena následovně: neníplagiát. Vzhledem
k ýše uvedeným faktůmdoporučujibakalářskou práci k obhajobě s klasifikací: velmi dobře.

otáz|<y a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:
Pročjste se rozhodla zpracovat podnikatelský plán na témapěstovaníJaponskéhotopolu?
V čemspatřujetekonkurenčnívýhodu tétospolečnostioproti ostatnímspolečnostemobdobnéhotypu?

(^d

V Plzni,dne 19.5.2013
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Podpis hodnotitele

Metodicképozrrámky:
' ozračte
kterýjste zada1/a
do PortáluZČv aodůvodněteniŽepŤiodůvodnění
ýsledek kontrolyplagiátorství,
klasifikačního
stupně.
,. Kliknutímna pole vybertepoŽadovaný
kvalifikačnístupeň.
' Stručnězdůvodněte
navrhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - 10 vět.
, ota,fu a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvě ažtřiotázky.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozenÉlní
originálu)'

