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Jméno studenta:

Lucie Trejbalová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku

Hodnotitel - oponent:

Ing. Yvona Holečková,Ph.D.

Podnik - firma:

zČtJ v p|zni

(1 nejlepšío
Kritéria hodnocení:
4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literafurou (normy' citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhmu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Bakalářská práce splnila předepsanézadání.Jejím cílem bylo na zák|aďě zhodnoceníekonomické
situace prostřednictvím finančnianalýzy Euro Nova s. r'o. predikovat vyvoj podniku. Těžištěpráce je
ve ťrnanční
ana|ýze,méněse již zabyvá predikcí - vlastně v práci chybí a je nahrazenvývojem v letech
- 2012) podniku a oboru.
(2010
minulých
Formální stránka i věcná v souladu s pracemi obdobnéhotypu. Práce svým zaměřením,rozsahem i
pojetímpředstavuje kvalitní bakalářskou práci' jejízávěty mohou b;ft pro Euro Nova s. r.o. přínosné.
Bakalářka prokáza|a předpoklady úspěšněse uplatnit ve studovanémoboru, ale i potenciál k dalšímu
odbornémua vědeckémurůstu.

Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloženoubakalářskou práci studenky Lucie
Trejbalovék obhajoběpřed státníkomisí.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě:3
Doplňte chybějícíúdajena str. 60 - Predikujte vývoj podniku a oboru.

V Plzni,dne20.5. 13
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Podpis hodnotitele

Metodické poznámlq:
']Kliknutím
na pole vyberte požaďovaný kvaliÍikační sfupeň.
a Stručně zdůvodněte navrhovanýklasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3\otazky připomínky
a
k bliŽšímuvysvětlení pri o6hajo& - dvě aŽtti otttzxy.
Posudek na DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretaÍiátKPM.
Posudek rrrrrsíbý opatřen v|astnoručním podpisem modře (pro rozeznáti originálu).

