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HODNOCBNI

v,

BAKALARSKE

PRACE
Akademickýr ok 20||l 20|2

Jméno studenta:

Jan Slabý

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové
činnosti
Ing. Martin Januška' Ph.D.

(1 nejlepšío
Kritéria hodnocení:
4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zék|aďpráce (rešeršní
část)
D) Členěnipráce(do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálti zpracovártípráce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou' úroveňsouhrnu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČa nylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníp|agiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát

Navrhuj i klasifikovat bakalářskou práci klasifi kaěním stupněm:2
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výborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Autor se v práci zabyváana|ýzou firmy v oblasti polygrafického prumyslu a hledá prostor pro možná
zlepšení.Celkově se jedná o pěknou práci, kterou hodnotímvýborně a doporučujik obhajobě.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě*:
Jaká vnímáte rizika v souvyslosti s polygrafickým průmyslem?
Jak zásádní vliv má změna sazby DPH na firmu a cel'éodvětví?

V Plzni, dne09.05.2012

Metodické poznámky:
'
označte výsledek kontroly plagiátorství, ktery jste zada|la do Portálu zČll a odůvodněte nÍžepři odůvodnění
klasifikačníhostupně.
,^
Kliknutím na pole lyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
'
Stručnězdůvodnětenavrhovaný klasifikačnístupeň,odůvodněnízpracujÍev rozsahu 5 - 10 vět.
4
otazky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě - dvě aŽtŤtotázky.
Posudek na DP odevzdejte nejpozději do 11..5. 20t2 a na BP do 18.5.2012 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáni originálu).
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