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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1

výborně
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Studentka smysluplně vysvětlila jak pojem outsourcing a jeho členění, tak i samotný proces
outsourcingu. Dodržela logickou strukturu práce a návaznost jednotlivých kapitol, vše je přehledné
a dobře pochopitelné. Pozitivně hodnotím použité výňatky ze studijních pramenů, které práci vhodně
doplnily a souvisely s daným tématem. Provedený výzkum je dobře zanalyzovaný, zejména z hlediska
zatížení FO a PO ve vztahu k nákladům na outsourcing, a výsledky jsou využitelné v praxi, jak pro
lékaře, tak pro účetní společnosti. Drobná výtka k větné skladbě a občasným překlepům. Vzhledem ke
splnění požadavků zadání a k dosažení stanovených cílů navrhuji hodnocení stupněm výborně.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1. Lékaři mají velký strach z výběru nevhodné účetní firmy, jakým způsobem by měli zvolit tu
optimální?
2. Ačkoliv mají lékaři obavy, jsou prakticky všichni s výběrem účetní firmy spokojeni, proč se tedy
tolik strachují?

V Plzni, dne 28. 5. 2020

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
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.

