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Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Markéta Pavlíková 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Metodika založení a provozu spolku v České republice   

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Lucie Fišerová 

Podnik – firma:  Generální finanční ředitelství 
 

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
     výborně  

 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

 

 

Předkladatelka se v předložené bakalářské práci zaměřila na celospolečensky využitelné téma týkající 

se založení a provozu spolku v tuzemsku. Rozsah práce odpovídá zvolenému tématu, autorka práci 

logicky a přehledně uspořádala do dvou částí, a to teoretické a praktické. Vzhledem ke skutečnosti, že 

se jedná o téma rozsáhlé, jsou v teoretické části jednotlivá témata okrajově nastíněny. Na rozsah 

teoretické části plynule navazuje praktická část této práce.  Předkladatelka v praktické části nastiňuje 

vlastní návrhy realizovatelných kroků pro vznik a provoz spolku včetně skutečně vynaložených 

nákladů. Na závěr práce přináší rozbor možných způsobů financování vytvořený na základě získaných 

podkladů.  
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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).  

 

Rozbor daného tématu byl proveden objektivně, autorka problematiku řešila a neopustila zadané téma. 

Práce pouze nepopisuje danou tématiku, ale přináší i přidanou hodnotu v podobě autorkou uváděných 

doporučení a skutečných údajů využitelných v praxi. Autorka dokázala, že ji zvolené téma zajímá a 

prokázala ve své práci dobré teoretické znalosti. Téma bakalářské práce bylo vyčerpáno. Jednotlivé 

pasáže jsou chronologicky uspořádány a v celé práci je používána odborná terminologie. Autorka 

pracovala s dostupnými informačními zdroji, které souvisí s probíraným tématem, absentuje zde 

ovšem zdroj zahraniční literatury. Práce autorky má univerzální praktický význam – může se stát 

podkladem nebo návodem pro vznik a provoz jakéhokoliv spolku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
 

 

Bakalářská práce se nezabývá otázkou týkající se potřeby vlastních zaměstnanců pro činnost spolku. 

Uveďte, jak lze v těchto případech postupovat? 

Specifikujte náklady spojené se založením spolku?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 10. 5. 2019        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 


