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studijní obor/zaměření:

Tóma bakalářské prácc:

Hodnotitel oponcnt:
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Radka Heřmánková

Podniková ekonomika a úánagement

Problematika pohledávek z účctního a daňového
pohledu

Ing. Jana Cvrkalová

Kritéria hodnocení: (l nejlcpší,4 nejhorší, N-nclze hodnotit)
-4) Defu]ování cílťl prácc
B) Metodický postLrp v}.placování práce
C) Teoretický 7ák1ad práce (rcšcršní část)
l)) clenění pláce (do kapitol. poc1kapitol. odstevců)
E) Jaz1'kové zplircolání prácc (sk1ac1ba l'ět. glamatika)
F) I'ormální zpracování práce
G) Přcsnost fonnu1ací .1pr/ice s odbomým jaz'vkem
H) PIáce S odbomou literaturou (nornl-v' citace)
I) Práce se zahraniční literallllou, úroveň souhn]u v cizín jazvce
J) Celkový postLlp řeŠení a pláce s inl'ol acemi
K) Závěry' práce a.ieiich foÍrnulace
L) splnárí cílÍL práce
M) odbomý přínos práce (pro tcorii' pro praxi)
N) Přistup autoťa k řešení prob]cmatik-Y práce
o) Celkový dojen] z príce

Nar'r1ruji klasifikolat bakalářskorr práci klasi1ikačnim stupněm:L
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střučné zdůvodnční nar'rhovaného klasiÍilračniho stupně:2

Autorka zpraco\.ala tÓma, které je \ drrešni době rrrczi obchodninli subickq. více než aktlláLní. PIáce
obecně sp]ni la de lino\'an ó cí1e 

' 
j e rozč1eněná \ časové souslec1no sti a na\'ezll i ic irll členěnín

jednodivýcli částí pláoe arrtorka clospě1a od teoletické části k čás1i praktické a násIcclně tak5'' k návrhu
optinalizace Zajištění pohledávck. Pro 1cpší r''vužití závěrii baka1rÍské púce b)ch Cloporučila \ ětŠí
prol'á7anost hodl]ot Llvádéných 1.tabulkách. ab} S těmito údaji mohlo praco\at větši spektrun
tlživatcl[l' V práci t)'to tabulk) \. některých připadech r y'kazuji ncsoulad s úda.ji LrvedenÝrni
r přerlchozíclr tal'lrrlkách' V sLrU]ildtl s\.íše u\.e.lcnÝnl na\'rhLÚi hocl]rotit práci.jako \elnri clobrorr'
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otázky a připomínky k bližšímu vysÝětlení při obhajobě:r

1. Vysvětlete, proč vámi zvolený podnik nepřistoupí k efektivnějším způsobům \Ymáháni.

2. Jakým způsobem a v j akých časových inteNaleqh navrhujete pro Vánri zvolený podnik
lryhodnocovriní účinaosti nawžených opatiění' ' r

V Plzni. dne 10. 1.2018 Podpis hodÍotitele

Metodické poaánkyI

KliknutÍm napole vyberte požadovaný kva]ifikační stupeň.

'] stručně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupen, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 _ lo vět'
' otázky a připonjnky k bliŽšínu vysvětlenl pŤj obhajobě dvě aŽ tl'i otázky'

Posudek odevzdejte vytištčný oboustranně na seketariát KFU' FEK ZČU ne.]později do l5. 1. 2019'
Posudek musibýt opalřen vlastnoručn1m podpiscm modře (pro 

'ozeaání 
originálu)'


