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Ing. Lucie vallišová' Ph.D.

Jméno studenta:

Studijní oboť/zaměření:

Téma bakalářské práce:

HodnotiteI vedoucípřácei

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší' N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup v;pracování práce
C) Teoletický základ práce (Iešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odst'aÝců)
E) Jazykové zpracovánipráce (skladba vět' $amatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost fomulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbomou litelaturou (normy' citace)
I) Práce se zahraniční literaturou' úroveň souhmu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešení a práce s infomacemi
K) Závěry práce a ieiich 1bmulace
L) splněíí cílů práce
M) odbomý přínos pláce (plo teorii, pro praxi)
N) Spolupláce autola s vedoucím práce a katedťou
o) Přístup autora k řešení problematiky pláce
P) Celkový dojem z práce

Do Portálu ZčU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

lrar rhirJi kla.ifilor ar bakaljnkLru práci kla5lljkcčn ínl srupnémI vÝborně

Stručné zdůvodnění navřhovaného klasifi kačního stupně:]

Předložená diplomová pláce se Zab)i.''á zdroji financování ve vybraném podnikatelském subjektu, což
je následně vysvětleno na případě konkrétní účetní jednotky' PIáceje co do jazykové i obsahové
stránky velmi zdařile zpracována a také po věcné stíánce splňu.je požadované náležitosti' Práci
hodnotímjako výbomou a doporučuji k obhajobě.
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otázky a připomínky k bližšímu wsvětlení při obhajoběr:

Zabývá se Vámi zvolený podnik řízením poh1edávek? Má podnik stanoÝeny nějaké lhůty splatnosti'
limity, popř' plovádí nějakou aÍalýzu, hodnocení svých zákazníkit?
Ja\firr způsobem společnost vede účetnictví?

V Plzni- dne 13.12.2018

Metodické pomámky:

I označte výsledek konroly plagiáloÍslvi' kteqijste Zadava do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
k1asifikačního shlpně'

] KLiknutim na polc vybete požadovaný kvaliíjkační stupeň.
' stručně zdůvodnčte Davrhovaný klasifikaóní sfupcň, oduýodnění zpracujte v rozsahu 5 _ 10 vět.
a otázky apřipomínky k bližšímu vysvětlení při obh.jobě -dvě až třiotázky.

Po.loe( odeýdej e' io'hlrJnlé lfíiŠlélj 1J.e\relJrul Kl| ' Il-K lť L .lo Ii' l' ]llIq.
Posudekn1usí být opatřen vlastnoÍučním podpisem modře (pro rozemáni originá]u)'


