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Lucie Zýková
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reportingového systému vybraného podniku
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(1 nejlepšío4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Deťrnovánícílůpráce
B) Metodický postup v1pracování práce
C) Teoretický zék|adpráce(rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracov áni ptáce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykern
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveň souhrnu v cízim jazyce
o Celkoqý postup řešenía práce 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) Celkový dojern zpráce
Nawhuj i klasifikovat bakalařskou práci klasifi kaěním stupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného k|asifikačníhostupně:2
Autorka splnila veškerépředpoklady bakalařské práce, Práce obsahuje dostatečnourešeršní
ěást a
praktická částzahmuje podrobný rozbor situace podniku a jasná doporučení.Velmi pozitivně lze
hodnotit přístup autorky k problematice, kdy nebyla jen provedena finanění ana|ýza,ale bylo
poukrízanona propojenís controllingem. Celá práce je ucelená a její vysledky jsou dostatečně
zdtraznény.Kvalitu práce podtrhuje druh podniku, kter1ýsi autorka vybrala, neboťse jedná o subjekt
ve znaěně problematickésituaci. Přesto autorka dovedla precizně propojit teoretickou báai apraktické
uplatněníteoretických znalostí.Práce má vysokou úroveňa hodnotímji stupněm vÝgonNĚ.
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otáz|ry a připomínky k bližšímu
vysvětlenípři obhajobě:3
l. Nemyslíte,žebudeobtífuéobnoútpostavenína trhupro společnost
Pilsen Steel,s.r.o.'kterejistě
bylo zaplněnokonkurenty?
2. Společnostpotřebujepro obnoveníplnéprovozuschopnosticca l mld. Kě. JakémoŽrostijsou ďe
Vďeho nánoruv současné
době k získénítakovéto
částkv?

Y Plzm,dne 15.5.2015
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Podpis hodnotitele

Metodicképoznámky:
l Kliknutím na pole vybertepožadovanýkvalifikační
stupeň.
" stručnězdůvodnětenawhovanýklasifikačnístupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět'
3 otezxy a připomínkyk bližšírnu
vysvětlenípři obhajobě- dvě ažři otazxy.
Posudek odevzdejtevytištěný oboustranně na sekretariátKFU, FEK ZČU nejpozději do termínustanovenéhokatedrou
(viz stnánkykatedry). Posudek musíbýt opařen vlastnoručním
podpisem modře (pro rozeznáníoriginálu).

