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Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ekonomika malého a středního podnikání
s přihlédnutím k využitívhodných nástrojů podpory
podnikání
Ing. Mgr. Petra Skálová' Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovrínícílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
ěást)
C) Teoretický zák|aďpráce (rešeršní
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsoúrnu v cizim jazyce
J) Celkoý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich 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 zČu aytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - není plagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát

Navrhuj i klasifikovat bakalářskou práci klasifi kačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
podniku První
Cílem bakalrířsképráce bylo zpracovrínípodnikatelskéhoplanu současného
albrechnická s. r. o., kteý by obsahoval zámérvybudováni zpracovny hovězího masa. Autorka se také
zaměři|ana vyhlediínímožných dotací,kteréby mohly podpořit financování tohoto projektu.
Ve svépráci studentka nejprve seznámila se zríkladnímipojmy, kterése zabývaly podnikáním a
nastímilaněkterémožnosti podpory podnikání pro maléa střednípodniky v Ceskérepublice. Dále
charakterizovala výšeuvedený podnik a teoreticky popsala strukturu podnikatelskéhoplánu. Následně
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se snažila rozptacovatpodnikatelský plríndanéhopodniku s plránovanýmzártéremvýstavby nové
haly. V závěruuvedla moŽnédotačníprojekty' kteréby společnostmohla vyvžit k částečnému
financování planovanéhoprojektu i nově přijímaných pracovníků,a upozomila na nedostatky spojené
s podáváním žádostio dotace.
K obsahovéi formální striíncepráce mám několik vyhrad. Kvalitu práce narušujenejednotnáúprava,
zýménau řádkováni (stt,32,33). Zarcveň nenívhodnéumisťovat zk'ratkydo nadpisů(viz
neočíslovanýnadpis v kapitole 4.4.3). Hlavní nedostatkyje možnézazrtamenatv nedostatečné
propracovanostijednotlivých planůa jejich nepřehlednosti, Zejménafinanění plan nenídostatečně
zpracovén.Jednotlivéqýpočtyjsou součástítextu a nejsou souhrnně vyjádřeny v tabulkách. V práci
postrádám celkovévyjádření rozvahy podniku, detailního zachyceni nakladůa výnosůa očekávaných
hospodrířskýchvýsledků za několik budoucíchobdobíi podrobnějšízpracování finančníana|ýzy.
V textu je nutnéuvádět odkazy na jednotlivé tabulky a obrázky a nepřehlíŽetneopravenégramatické
''vnitřní okolí''.
i k vyrržívaníněkterých nevhodně volených termínů,například
chyby. V práci dochétzí
V tabulce ě. 4 nejsou stanovenyjednotky, ve kteých jsou uvedeny jednotlivé hodnoty. Některévěty
v textu nejsou vhodně formulovány. Kladně všakhodnotímmnožstviryužitéliteratury.
''dobře,'.
Váledem k ýše uvedeným připomínkám nawhuji práci ohodnotit známkou

otánky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě*:
podpory?
projektuv případěnevyuŽitižádné
vámi doporučované
|l Jakáje návratnosthodnoceného
míst?
2l Jakýje smysl vytvařeníspoleěenskyúčelných
personální
spojené
s nově přijímanýmipracovníky.
naklady
3/ Vyhodnot'teveškeré
hospodářskýmivýsledkyuvedeného
4l SeznanÍes celkoými náklady,výnosya očekávanými
podnikuběhemipo rcaLizacistavbynovéhaly a jejímzavedenímďo uŽivén|

V Plzni,dne15.5.2013

Podpis hodnotitele

Metodicképozrámky:
l ozračte
nížepři odůvodnění
kterýjste zadaL/adoPortáluzČv aodůvodněte
ýsledek kontrolyplagiátorství,
stupně.
klasifikačního
^
, Kliknutímna pole vybertepoŽadovanýkvalifikačnístupeň.
. Stručně
zpracujtev rozsahu5 - l0 vě1.
stupeň,odůvodnění
zdůvodněte
nawhovarrýklasifikační
o otázky a připomínkyk bližšímu
*
vysvětlenípři obhajobě dvěažtři otrázky.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
podpisem modře (prorozeruÁníoriginálu).
Posudekmusíbý opatřenv|astnoručním

