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Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik - firma:

Kritéria hodnocení: (I nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodjcký postup vypřacování pláce
c) Teoretichý základ práce (íešeÍšní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapjtol' odstaJců)
E) Jazykové zpracovánipráce (skladba vět, gramatika)
F) Fomální zpracování práce
G) Přesnost lormulací a práce s odbomým jazykem
H) Práce s odbomou liteřaturou (nomy, citacc)
I) Pfáce se zahraniční literaturou, úIoveň souhmu v cizítnjazyce
J) Celkový postup řešení a přáce s infomacemi
K) Závěry práce a.jejich Íblmulace
L) Splnfuí cílů pIáce
M) odbonrý přínos práce (plo teorii, pro pra\i)
N) Přístup autora k řešení problematiky pláce
o) Celkový dojem z práce

Navrhuji klasifikovat bakalářskoll práci klasifikačnim stupněm:l VÝborně

Stručnó zdůvodnění navrhovanóho klasiíikačniho stupně:2

PředloŽená bakalářská práce splnila cíl, kter'ý byl stanoven vjejím úvodu' Pom& teoletické a
praktické částlje vyvážený. Fomální, gÍamatická ijazyková stránka jsou na velmi dob.é úrovni' V
teoretické části autorka autolka smysluplně pracuje s ]itelámími Zdroji, zejména potom ve váahu ke
zvolenému tématu. velmi silnou stránkou celé prácejejasně viditelný přeÍos teoretického základu do
praktické části včetně objektivního hodnocení dosavadního financování zvo1eného podniku a návrhu
opatření ke zlepšení stnrkfury finančních zdrojů kbudoucím potiebam hodnocené spo]ečnosti. Z těchto

důvodů hodnotím bakalářskou práci stupněm výbomě.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvět|ení při obhajobě:r

otázka č' 1 - Můžete blíže specifikovat nezáv1slé posL1.tování služeb společnosti My callsheet s.r.o.,
kteými si zajišt'uje přínos Íinančních plostředkli?

otázka č' 2 - Na str. 5l píšete' že v loce 2018 bude důleŽité nalézt externí zdroje financování a
nespoléhat se mj. na finanční zdroj v podobě poskytování služeb, které nejsou závislé na vyvíjeném
produktu. Charaktelizujte řizika, která souvisejí s primárnim v1užíváním intenrího linančního zdroje'

V Pizni, dne 3.12.2018

Metodickó poznámlry:

L Kliknutím na pole vybeťle požadovaný kÝalifikační stupeň-
] stručné zdůvodnění na\Ťhovaného klasifikačního slupně Zp.acuitc v Íozsahu 5 _ 10 vět'
r otiky a připominky kb]iŽšimu \Ysvětlenj při obhajobě dvě aŽ tři otáziry'

Posuclek odel,zaleit€ na sekretáriát KEM' FEK ZČU do 2l' 5' 2018' Posudek musí býl opatřen vlastnoručnim podpisem
modř€ (pro roleznání oÍiginá]u)'


