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Jméno studenta:

Jolana Levorová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Ana|ýza řízenínákladů v konkrétníspolečnosti

Hodnotitel - oponent:

Ing. Yvona Holečková' Ph.D.

Podnik - firma:

zČa v Pbni

(1 nejlepší,4nejhoršíoN-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák|ad práce (rešeršní
část)
D) Členěnipráce(do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zptacovénipráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracov árri práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazýem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D 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) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkovýdojem zpráce
I
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasiťrkačním
stupněm:

1234N

X!NNT

xtntn
trxntrtr
trxntrtr
trX!T!
XNtrT!

XtrtrNtr
nx!tr!
trtr!trx
X!!T!
XtrtrT!
x!!!n

ntr!nx
N!NTX

xn!!n
výborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Bakalářská práce splnila předepsanézadáni. Jejím cílem byla arta|ýznákladů
ve společnostiBeton
Union Plzeň S. r. o. a finančníana|ýzav tétospolečnosti.Formální stránka i věcná v souladu s pracemi
obdobnéhotypu. Práce svým zaměřením,rozsahem i pojetímpředstavuje kvalitní bakalářskou práci,
jejízávěry a doporučenímohou bý pro praxi přínosné.Bakalářkaprokáza|apředpoklady úspěšněse
uplatnit ve studovanémoboru, ale i potenciál k dalšímuodbornémua vědeckémurustu.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloženoubakalářskou práci studenky Jolany
Levorovék obhajoběpřed státníkomisí.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě:3
Jaký způsobzavedeníhodnotovéana|ýzydo podniku byste doporučila?
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V Plzni. dne 20. 5. 13

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
',Kliknutím
na pole vyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
,1
stručně zdůvodněte nal.rhovaný klasiťrkačnístupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3Jotaa<y připomínky
a
k bližšímulysvětlení pri oLhajobc - dvě ůttl ottzky.
Posudek na DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí b1itopatřen v|astnoručním podpisem modře (pro rozeznáni originálu).

