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BAKALARSKE

PRACB
AkademickÝ r ok 2012l 2013

Jméno studenta:

Jolan,a LEvoRovÁ

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomikaa management

Téma bakalářské práce:

Ana|ýzaÍízení
nákladův konkrétníspolečnosti

Hodnotitel - vedoucí práce:

ing. Bohuslav Šimek

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší,4nejhorší,N-nelze hodnotit)
A) Definování cílůptáce
B) Metodický posfup vypracování práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracování ptáce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zptacov énipráce
G) Přesnost formulací aptáce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizimjazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry ptáce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
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
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Do Portálu zČu aytzaďaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníplagiát
Posouzen - podezŤeIáshoda
Posouzen - je plagiát

x

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:2

výborně

!
!

Stručnézdůvodněnínavrhovanóho klasifikačníhostupně:,
Bakalářská práce je zaměŤenana ana|ýna'Ťízeni
nákladůve společnostiBeton Uninon P|zeřt s.r.o..V
úvodníčásti práce jsou vymezeny náklady, dá|eje podrobně charakterizována vybraná společnost
a stručnějsou uvedeny metody finančníana|ýzy.Těžiště práceje pak v kapitole Ana|ýzanákladů a
výnosů,kde je provedena vertikální a horizontáIniana|ýzanákladů a výnosů.Samotná analýzaje
provedena dle jednotlivých druhůnákladů a výnosů'přičemž posluchačkavyůíIa pro rozčlenění
jednotlivé druhy účtůdle účetní
osnovy podniku Beton Uninon Plzeň s.r.o..Práce ana|yzuje nejen
jednotlivé náklady, ale i výnosy a to zatňelem i stanovení rentability jednotlivých ěinností.Závěr
práce pak uvádí návrh optimalizace nákladůpodniku. Lze konstatovat,že po formální stránce je
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práce zpracována na velmi dobréúrovni,citace i pouŽitézdrojejsou v práci řádně označeny.Tabulky,
kteqýchje 32 jsou přehledné'mají dobrou vypovídajícíschopnosta vztahují se k obsahupráce. Práci
; r svoje schopnosti aplikovat
doporučujik obhajobě' neboť posluchačkasvojí pracíptokáza|,
teoretickéznalosti v praktickérovině. Navrhuji celkovéhodnocenípráce stupněm výborně.

otátzky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
1. Jak se projevil výnos z odepsanýchpohledávek v roce 2010 ve výši 8.427 tis. Kč (ab. č.28 )
v hospodářskémvýsledku společnosti?
2. odhadněte v1fuojekonomickésituace podniku s ohledem na současnývyvoj HDP v ČR.

V Plzni,dne15.5.2013

Metodické poznátlky:
'
označteýsledek kontroly plagiátorství,kteqýjste zada|/ado Portálu ZCU a odůvodněteniŽepři odůvodnění
klasifikačníhostupně.
^
,
Kliknutím na pole vyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
'
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracljte v rozsahu 5 - 10 vět.
o
otazky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě - dvě ažtři otázky'
Posudek na DP a BP odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen v|astnoručnÍmpodpisem modře (pro rozeznáni originálu).

