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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) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) 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) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:
1
     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
2
 

 

Studentka si jako téma své bakalářské práce zvolila problematiku řízení malých a středních podniků, 

konkrétně specifickou problematiku jejich zakládání a financování v podmínkách České republiky. 

Studentkou zvolené téma a jeho kvalitní zpracování jsou relativně náročné na teoretické znalosti 

(zejména z oblasti obchodního, daňového práva, ale i z dalších právních oborů) a vyžaduje rovněž 

dobrou orientaci i v ekonomické vědě i potřebné poznatky z aplikační praxe. Studentka osvědčuje 

dobrou úroveň zvládnutí všech těchto oblastí. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda 

deskriptivní, přítomny jsou rovněž metoda analytická a syntetická. Studentka pracovala s poměrně 

dosti širokým a reprezentativním okruhem pramenů, v němž nechybějí ani zdroje cizojazyčné a 
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Metodické poznámky: 
1
 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2
 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  

3
 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 

4
 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  

 

zahraniční, jakož i prameny internetové. Předložená bakalářská práce obsahuje více než dostatečně 

dimenzovaný poznámkový aparát zahrnující bohaté množství odkazů na použité zdroje. Studentkou v 

úvodu práce vytýčené cíle i obvykle sledované cíle tohoto typu kvalifikačních prací předložená 

bakalářská práce splňuje. Sudentka při zpracování tématu postupovala s dostatečnou mírou 

samostatnosti a její vlastní přínos je v předložené bakalářské práci patrný. Studentčin přístup a hloubka 

vlastní analýzy zkoumané problematiky jsou dostatečné a odpovídají danému typu kvalifikační práce. 

Úprava předložené práce je dobrá. Práce obsahuje dostatek příloh, které jsou prospěšné pro ilustraci a 

pochopení problematiky. Jazyková a stylistická úroveň předložené bakalářské práce je dobrá. Práce v 

zásadě neobsahuje překlepy ani ortografická pochybení. V předložené bakalářské práci se studentka 

vcelku úspěšně a na dobré odborné i znalostní úrovni vypořádává se zvolenou problematikou a její 

analýzy a závěry lze považovat za přínosné. Předloženou bakalářskou práci je možno hodnotit jako 

plně přijatelnou a splňující kvalitativní předpoklady kladené na kvalifikační práce tohoto typu.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
3
 

 

Která forma obchodní korporace je dle Vašeho názoru nejvhodnější pro zahájení podnikání a proč? 

Jaké konkrétní kroky byste podnikla ke zlepšení finanční situace ve zvolené společnosti? 

Jaké možnosti investorů formou Bussines Angel jsou v ČR příp. v zahraničí?        

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne  30.4.2019        Podpis hodnotitele  

mailto:bultasov@kfu.zcu.cz
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