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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     velmi dobře   
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Autorka se ve své práci zabývá controllingem a jeho využitím ve vybraném podniku. Bakalářská práce 
je po všech stránkách zpracována velmi kvalitně, je patrný autorčin zájem o dané téma a také její 
erudice. V teoretické části autorka zpracovává podstatné věci, které následně využívá v praktické části. 
Volí konkrétní společnost a analyzuje její controlling, především poukazuje na jeho význam a roli. 
V praktické části práce trochu pokulhává a je tak nevyvážená oproti teoretické a metodologické části 
práce, stává se pouze popisnou. V závěru autorka vydává doporučení pro konkrétní podnik, který ale 
není velkým překvapením ani výstupem . V práci je poukazováno na absenci pozice controllera 
kterého zastává vedoucí daného podniku a autorka navrhuje najmout pracovní sílu, navrhuje jakým 
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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. 
 

způsobem by měl probíhat nábor a jaký je ideální profil uchazeče. Práci jako takovou hodnotím jako 
velmi dobrou, splňuje požadavky na zpracování BP a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
1. O jaký typ organizační struktury se jedná, krátce charakterizujte 
(Obr. 9 ) 
 
2.  Jaké jsou nepřímé náklady pro danou společnost ?             
 
 
 
 

 
V Plzni, dne              Podpis hodnotitele  
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