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.Iméno studenta:

Studij ní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou líteraturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČv uyt zad'aný tento výsledek kontroly ptagiátorsfvíl:
Fosouzeno
Posouzeno - podezŤelá slroda

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačnílro stupně:3

Diplomová práce přináší zajímavé poznatky ve vývoji alternativního f,rnancování v Evropě na základě
provedené ana|ýzy vybraných alternativních zdrojů Íinancování' Autorka se při zpracování práce
zaměÍIlana leasing, faktoring, fortaiting, crowclfunding a rizikový kapitál. Stanoverrý oí1 diplomové
práce byl naplněn, kladně hodnotím grafické zptacovánípráce. Práce naplňuje zák\adní poŽaclavky na

tento typ prací a lze ji doporučit k obhajobě.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

1. Jaké faktory mají vliv narozvoj alternativního financováni?

2.Jaký typ alternativního financování se v posledních letech v Evropě nejprogresivněji rozviji?
odůvodněte tento rozvoj.
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V Plzni, dne 22" 5.2017 Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

1 označte výsledek kontroly plagiátorství, kteýjste zadal,lado Portálu zČ|s aodůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasiťrkační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
o otárky a připomínky k bliŽŠímu lysvětlení při obhajobě - dvě aŽtři otázky'

Posudek odevzdejte oboustranně výištěný na sekretariát KFU, FEK zČu do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro tozeznání originálu).


