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BAKALARSKE

PRACB
AkademickÝ r ok 2012 l20t3

Jméno studenta:

Nikola Živčáková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Zhodnocení ekonomické situace podniku

Hodnotitel - vedoucípráce:

Ing. Milena Jiřincová

(1 nejlepšío
Kritéria hodnocení:
4 nejhoršíoN-nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup v1pracování práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní
část)
D) Cleněnípráce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálti zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy' citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cízimjazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce 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 vytzaďaný tento ýsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníp|agiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát
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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
StudentkaNikola Živč,ákovánejprveve svépráci představi|azvo|ený podnik, přičemžoceňuji zejména
rozbor podnikatelskéhoprostředídanéfi.my včetněSWOT analýzy. Zajimavý je taképřehled vývoje
stavebnictvív ČR' do kteréhopopisovaný podnik spadá a jeho finančnívýsledky jsou ovlivněny
situacív tomto odvětví.Autorka prokázala, že umi interpretovatvypočtenévýsledky a velmi dobře
vysvětlila a zdůvodnila změny a pohyby absolutníchukazatelův rámci vertikální ahoizontá|ni
analýzy. V práci je chybně zvoleno spojení''pokles ukazatelů''ve smyslu negativníhopohýu
ukazateltl, kteréby mělo být nazváno spíše''zhoršeníukazatelů''finančníata|ýzy. V textu se vyskyují
drobnégramatickéchyby, kteréale nejsou natolik časté,
aby snižovaly hodnotu práce. Pro lepšípohled
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na finančnízďravi podniku bylo vyuŽito i některých bankrotnícha bonitních modelů.Y závěruautorka
zhodnocuje výsledky provedených anaIýz ana zák|adě toho doporučujerelevantnízlepšujícíopatření.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučuji předloženoubakalářskou práci k obhajobě před
státníkomisí.

otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
Pročse podle Vás důsledkyhospodářskékrize projevily na finančníchvýsledcíchpodniku ažv roce
2010, nikoliv uŽ v letech předcházejících,kdy kťrzezasáůtla
mnoho podnikův CR?
Jaká dalšíopatřeníbyste podniku navrhla pro sníŽenílikvidity, která je ve většině sledovaných letech
nad doporuěeným intervalem?
Využije firma S&H některá z Vašich doporučení?
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V Plzni,dne10.5.2013
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Podpis hodnotitele

Metodické poznilm7<y:
'
ozračte ýsledek kontroly plagiátorství,kter.ýjste zada|lado Portálu ZČu a odůvodněteniže pŤíodůvodnění
^ klasifikačníhostupně.
'Kliknutím
na pole vyberte poŽadovaný kvaliťrkačnístupeň.
'
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
o
otá,zky a připomínky k bližšímulysvětlení při obhajobě - ďvě aŽ ti, ott,lq .
Posudek na DP a BP odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).
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