
FA(ÚLTÁ !í0Noaý:lcKn
zÁ9lcorEs|É
L] l\l ]l ť !]z laY

FAKULTA EKoNoMICKÁ
Katedra KFU

Jméno studenta:

studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel vedoucípráce:

HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
Akad€mický íok 2018/20l9

Lucie Šilhavá

Podniková ekonomika a management

Finanční analýza ve vybraném podnikatelském
subjektu

Ing. Lucie Vallišová, Ph.D.

Klitéria hodnocení: (l nejlepší' 4 nejhorší' N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Vetodi. ky p,l.tup r5prrcorinipráce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Clenění pláce (do kapitol, podkapitol, odst4vců)
E) Jazykové Zplacováíí práce (skladba vět, gramatika)
F) Foťrnální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odbomým.jazykem
H) Práce s odbornou ]iteraturou (normy, citace)
I) PIáce se zahraničÍi literaturou' úroveň souhrnu v cizímjazyce
J) Ce1kový postup řešeíí a přáce s iÍ{brmacemi
K) Závěry práce ajejich lbrmulace
L) Splnění cílťt práce
M) Odbomý přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) celkový dojem z práce

Do Portálu ZčU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství|l
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm:2
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ve|mi dobře

stručné zdůvodnění navrhovaného klasiÍikačního stupně:]

studentkou vyplacovaíá bakaláiská práce se zabývá tématem Íinanční analýzy ve vybraném
podíikatelském subjektu' V teoretické části prácejsou vysvětleny základní teoletická východiska
finančni analýzy, její uŽivatelé, cíl, zdroje, jednot]ivé klíčové ukazatele. v následné plaktické části
práce studentka velmi pěkně zpracovala Íinanční analýzu kontrétního podniku' bohuŽel však dle mého
názoru nawhla pouze obecná doporučení pro z1epšení stávajicí finanční sifuace. Práce je po jazykové i
obsahové stránce zpracována na velmi dobró úrovni, hodnotím ji r'elmi dobře a doporučrtji ji
k obhajobě.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

Zjakých důvodů se společnosti v porovnání s konl<urencí nedaří? Jakojeden Z důvodů uvádíte
nedostatek pelsonálu, což by se ale pravděpodobně týkalo ce]ého odvětví.
Jaké konkrétní návrhy na Zlepšení stávající situace společnosti doporučujete?

V Plzni. dne 29.4.2019 ťoopLs nodnotrteLc

Metodické poaámky:
r označte výs] edek kontÍoly plagiátorsNi' který j ste zadalla do Poftálu ZčU a odůvodněte niŽe pň odůvodněni

klasifikačního stupně'
Li'ÍluIIm lJ poIe !Yoene po,,ado\anj Llalil'k]Čnl .rLpei'
\Íruc1c.,dů\odléle 1r\.\o\dn\ kl,.ifikaČ1 {Ll(n.odu\odler,/p-dlLile\ ro/,cd]n| 5 _ l0 \e|'
ola/k\ J p'iDomln].'y ( bli7(lmu \)*e'lenlpí ohh1i.be d\e'u-ioIa/k)'

Posudek odevzdej te oboustÍamě \ýištěný a podepsaný na sck.etariál KFU. FEK ZČ U d o 2 0. a. ] {] l 9.
\í^č: ?osudek Zašlete emaileÚ na: bullasoýakfu'zcu'cz v PDF.fomátu bez podpisu s náZvem souboru
BP nebo DPlrříimení Studenla Vl,.pdf(příklad:DP xaver Vp'pdfl'


