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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

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     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Hlavní cíl práce i cíle dílčí byly naplněny. Práce obsahuje některé menší nepřesnosti, ale je podložena 

velmi rozsáhlou literaturou, vybraná společnost nemá příliš dlouhou historii, zabývá se 

zprostředkováním práce v Německu a převažují u ní vlastní zdroje financování, byla u ní provedena 

horizontální a vertikální analýza majetkové a finanční struktury, která napomohla k návrhu opatření 

pro zlepšení chodu společnosti. 
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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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1.) Na str. 58 uvádíte nepřesnost, že hlavní zdroj informací o finanční situaci podává rozvaha a výkaz 

zisků a ztráty, kdy podle Vás tyto "stavové výkazy" zobrazují průběh finančních toků ke stanovenému 

datu. Upravte na správnou míru tento předcházející výraz - stavové výkazy a tokové výkazy. 

2.) Společnost dle Vás není zajištěna před kurzovými riziky- příchozí transakce jsou prováděny 

v eurech a převážná část odchozích transakcí je realizována v korunách. Jak tedy společnost účtuje a 

jak se tedy vyrovnává s kurzovými rozdíly? 

3.) Na str. 50 Vaší práce uvádíte rozložení cizího kapitálu na celkovém stavu pasiv. Největší podíl na 

ostatních závazcích ke konci účetního období 2017 měla položka státních závazků a to konkrétně 

závazků z neuhrazených daní ve výši 510 0 00 Kč. Jak konkrétně tato položka ve firmě vznikla a proč 

má tak vysokou hodnotu.            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 20. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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