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Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing: Marie Černá, Ph.D. 
 

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) 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 plagiátorství1: 
Posouzeno             
Posouzeno - podezřelá shoda          
 
 
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     dobře  
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Studentka se ve své práci zabývala hodnocením finanční situace vybraného ekonomického subjektu  
se záměrem vytvořit investiční plán společnosti na následující rok. Stanovené cíle byly naplněny. 
 
Kvalifikační práce je zpracována dle požadavků na obdobné výstupy zpracovávané na ZČU v Plzni. 
 
Praktická část práce je zpracována standardním způsobem, je přehledně doplněna tabulkami a grafy. 
Vyskytují se drobné překlepy.  
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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. 
 

Přílohy A a B by měly být označeny jinak, jedná se o vlastní úpravu výkazů autorkou, nikoli o výkazy 
samotné tak, jak jsou společností sestvovány ke konci účetního období. 
Kladně hodnotím zpracování pasáže, která se týká budoucí investice podniku a možností jejího 
financování. Praktická část práce vychází ze základu (informací) uvedeného v teoretické části práce, 
výpočty navazují na teoretický rámec. 
Práce doznala značných změn, což hodnotím jako pozitivní vývoj. 
 
U kontroly plagiátorství uvádím posouzeno. Práce vykazuje shodu 64 % s jiným zdrojem. Tímto 
zdrojem je však předchozí verze autorčiny kvalifikační práce. 
 
Autorka zapracovala připomínky, které jí byly dány v rámci předchozích obhajob.  
Pokud by tato práce byla obhajována poprvé, navrhla bych její klasifikaci stupněm "velmi dobře".  
Za dané situace navrhuji (po zohlednění prezentace práce autorkou) klasifikaci práce stupněm "dobře". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
1. Jakých změn oproti předchozí verzi práce doznala zpracovaná kalkulace ceny výrobku? 
 
2. Upravovala jste účetní výkazy za účelem srovnatelnosti dat v jednotlivých účetních obdobích?            
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 1. 6. 2020        Podpis hodnotitele  
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