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podnikání
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(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
práce
A) Deťrnovánícílů
B) Metodický postup vypracoviínípráce
část)
C) Teoretický záklaď práce (rešeršní
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov ání práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou' úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešeníaptáce 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) Celkoý dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikaěním stupněm:l
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dobře

Stručnézdůvodněnínavrhovaného k|asifikačníhostupně:"
Autorka se ve svépráci zabývá problematikou MSP a podporou podnikrání.Co se týčeobsahu
bakalářské ptáce, studentka nevyužila ve svém zpracováni potenciálu tohoto tématu.Práce je nejasně
strukturovaná,nepůsobíkompaktním dojmem (autorka skáčez jeďnéproblematiky ke druhé,někdy
dochazík opakovríníinformací např. představenípodniku). V kapitole představeníspolečnosti,části
věnovanéokolí podniku, autorka velmi nesrozumitelně popisuje okolí podniku. Ze samotnéstruktury
planu (kapitola a,!by mělo být hned na počrítkupatrné,co chce společnostrealizovat - tak tomu ale
není,nebý úvodu prétcenebo kapitoly představenípodniku ětenrířby se tuto informaci dozvěděLaŽ
v kapitole 4.4.4,I. Finančnízhodnocenípodniku (zadhůenosta likviditu) nelze považovatzaana|ýzu
ukazatelů - zadluženostje nedopoéítaná,interpretace téměř žádná. Samotn;ýplán je zpracován
povrchně, takto vypracovaný by určitěneuspěl při podání žádosti o dotaci. Co se ýče formální stránky
práce, objevuje se zde nejednotnéformátování textu (např. stt.32,33) avzhledu tabulek. Hlavní
na samostatnéstriínce,některétabulky by měly b;ýtspíšezařazeny do přílohy např.
kapitoly nezačínají
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str.41, formátdatav textunenípřesnýatd.Váledem k rnýše
uvedenýmfaktůmdoporučuji
práci
k obhajoběs klasifikacídobře.

otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě:3
V kapitolevěnovanéokolípodnikuna str.30 uvádíte,cituji: '' mikrookolípodniku se snažípan Kubal
ovlivnit hlavněpomocískupováníokolníchpozemků,''v dalšímodstavci'tnakrookolí- fakiory,které
jsou uvedenyv teoretickéčásti,lze doplnitještěo rozprodánípozemků
konkurenčním
podnikriÁ.''
objasnětetatofaktaa jasně vymeztefaktoryexterníhoa interníhookolípodniku.
Bude společnost
realizovattentonavržený
projekt?

V Plzni. dne20.5.2013

Metodické
pozrrámky:
,,Kliknutím pole
na
vybertepožadovaný
kvaliťrkační
stupeň.
./ Stručně
zdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
l)otázky připomínky
_ dvěažti otazxy.
a
k bližšíÍn;
vysvětlenípri oúhajobe
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolus pracína seketadát KPM.
Posudekmusíbýt opařen vlastnoručnímpodpisem modře (prorozezniání
originálu).

Podpis hodnotitele

