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Kritéria hodnocení:
A
1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

3

Teoretická část práce

4

Praktická část práce

5

Formální úprava práce

B

C

D

E

F







Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly naplněny jen částečně. Cíl, který si
studentka stanovila v úvodu, neodpovídá zadání. Studentka měla na základě teoretických
východisek zpracovat analýzu procesu řízení nákladů ve vybraném podniku, vymezit
problematické oblasti a navrhnout opatření na zlepšení stavu podniku. V teoretické části
autorka uvádí členění nákladů a zmiňuje účetní výkazy. Problematice řízení nákladů, která
měla být podstatou práce, jsou věnovány pouze dvě strany teoretické části práce. Celá
teoretická část je na 11 stranách. Praktická část obsahuje rozbor vybraných položek
účetních výkazů analyzované společnosti, analýzu poměrovými ukazateli, analýzu nákladů
a SWOT analýzu. Analýza nákladů je v praktické části na dvou stranách, problematika
řízení nákladů není řešena vůbec. SWOT analýza je vhodným doplněním charakteristiky
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analyzovaného podniku, neřeší však podstatu práce, kterou je analýza řízení nákladů
v daném podniku. Konkrétní návrhy na opatření v problematických oblastech v kapitole 9
chybí.
Grafická úprava je průměrná. Členění textu není správné, zcela chybí kapitola 2.1, která má
několik podkapitol, kapitola 3 je členěna na jednu podkapitolu. Text obsahuje gramatické
chyby a překlepy. Není respektován jednotný systém citací v celém dokumentu (viz str. 23).
Předloženou bakalářskou práci přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě a navrhuji
hodnocení klasifikačním stupněm E – dostatečně.
Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Jaké znáte metody analýzy podnikových procesů? Které z nich by bylo možné v daném
případě použít a které ne? Zdůvodněte.

2.

Co znamená „(vlastní cesta)“ na konci poslední kapitoly teoretické části práce?

3.

Uveďte konkrétní návrhy na opatření v problematických oblastech.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:

E – dostatečně

V Uherském Hradišti dne 2. října 2017.

…………….………………..……...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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