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Hodnotitel – vedoucí práce:

doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
O) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem z práce
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Předložená bakalářská práce má jasně stanovený cíl a vhodně definovaný metodický postup. Literární
rešerše se (až na jedinou výjimku) sestává z tuzemských literárních zdrojů. Vlastní část práce je
logická, dotazníkové šetření je vhodně zpracováno do grafů či tabulek. Kladně hodnotím snahu
studentky o statitické zpracování dat, snížené hodnocení dávám z důvodu nižší vypovídací schopnosti
poslední kapitoly - tzn. kalkulace za poskytované účetní a daňové služby lékařským ordinacím.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1. Popište konkrétněji, jak jste dospěla ke kalkulaci ceny za jednotlivé účetní položky.
2. Jak působí na nákladovost lékářské ordinace místo provozování ordinace?

V Plzni, dne 27. 5. 2020

Podpis hodnotitele

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.

