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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     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Bakalářská práce má velmi dobře a jasně stanovený cíl práce - analyzovat možnosti financování 

pořízení nového užitkového automobilu pro společnost Pro Truck autopříslušenství s.r.o. a zvolit 

nejvýhodnější variantu. Tento cíl byl beze zbytku splněn a byla navržena optimální varianta nákupu a 

úvěr. Práce je velmi přehledná, srozumitelná a má potenciál být jakousi příručkou pro volbu této 

problematiky pro širokou veřejnost, je tedy velmi přínosná. 
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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.) V závěru práce navrhujete lepší zhodnocení volných finančních prostředků podnikatele, který je 

jedinou osobou ve firmě, aby dosáhl vyšší rentability vlastního kapitálu. Jaký je Váš názor na tuto 

problematiku - vzhledem k tomu, že podnikatel tuto záležitost neřešil dlouhodobě, měl podle Vás proto 

své argumenty? 

2.) Firmě navrhujete, že by mohlo svoje volné finanční prostředky investovat do aktivit, které jí 

přinesou vyšší zisky např. investovat do firem, které se zabývají těžbou lithia nebo do společností, 

které vyrábějí autobaterie pro elektromobily. Rozveďte tyto myšlenky šířeji a posuďte, vzhledem 

k tomu, že firma je ve vlastnictví jednoho podnikatele, jestli by o takovou možnost jevil zájem?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 20. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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