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HODNOCENI

F'AKULTA EKONOMICKA
KPM
Y,'

BAKALARSKE

PRACE
Akademický rok *l*{.ásffi$3

Jméno studenta:

Eliška Pavelcová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

TémaBP/DP:

V|iv světovéekonomické krize na wbranou Íirmu

Hodnotitel - oponent:

[ng. Jarmila lrcingová' Ph.D.

Podnik- firma:

KPM, FEK, ZčU

(1 nejlepšío
Kritéria hodnocení:
4 nejhoršíoN-nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět' gramatika)
F) Formálni zpracováni práce
G) Přesnost formulací a práce 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 práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:1
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Studentka ve svébakalářské práci hodnotídopad |<rizena konkrétnípodnik, a to HOCHTIEF CZ' a. s.
Po teoretickémvysvět|eni základních pojmů zpracovává vliv krize na konkrétníprůmyslovéodvětví stavebnictvi. Dá|e provádí finančníana|ýzupomocí klasických ukazatelůvč. horizontžlni a vertikální
ana|ýzy.
Rovněž pro ana|ýzu pouŽívá vybrané bankrotní a bonitní modely, kteró mají vazbl na vyhodnocení
postavenípodniku jako celku, a to vč. vyjádření vlivu ekonomickékrize na daný podnik. Zah|avni
přínos bakalářské práce považuji doporučení,ktetástudentka navrhuje pro uvedený podnik v závěru
svépráce.
Bakalářská práce je zpracovánavelmi dobře, nicméněse v ní objevujídílčínepřesnostive formulacích
vět a po formální stránce. Závěr práce neodpovídámetodice, protoŽe neobsahuje stručnéshrnutítémat,
kteréj sou v bakalářsk épráci popsána.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostemdoporučujibakalářskou práci studentky Elišky Pavelcové
k obhajoběpřed státníkomisí.
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FAKULTA EKoNoMICKÁ
KPM

otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě:,
1. Na základě jakých kritériíjste vybrala prďikční modely, kteréve svépráci počítáte?Jaký je rozdi|
v jejich polžiti a vypovídacíschopnosti?
2. Co představuje hlavní problém podniku zťtnančniho hlediska (pokud byste ze zmíněných
problematických oblastíměla vybrat pouze jednu)?

V Plzni, dne 20. května 2013
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Podpilfiodnotitele

Metodické poznámky:
''Kliknutím
na pole vyberte poŽaďovaný kvalifikační stupeň.
',
stručnězdůvodnětenavrhovanýklasiťrkačnístupeň, odůvodněnízpracýte v rozsahu 5 - 10 vět.
3)otázky připomínky
a
k bliŽšímuvysvětlení při obhajobě _ dvě aŽttl otázky.
Posudek na DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen v|astnoručním podpisem modře (pro rozeznáni originálu).

