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Téma BP: Analjza efektivnlho i‘t'zem’c‘-’iste'Ixo pracovnfho kapitdlu vefirmé Fruja, a. s.

U hodnoceni kritéria I zohlednéte néroénost témam préce.
Pfi hodnoceni kritérii 2-6 zohlednéte nésledujici bodovéni:
5 bodfi — splnéno velmi kvalitné, vjrazné pfekraéuje poiadavky
4 body — splnéno kvalitné
3 body — splnéno bez V)’/hrad
2 body — splnéno s men§imi nedostatky
1 body — splnéno, ale s vyraznj/mi nedostatky
0 bodfi — nesplnéno

KRITERIA H01)NocENi Poéet bodfi
1. Néroénost tématu price: 5

a) feéené problematikaje sloiité ano

b) ziskaivéni datje néroéné ano

c) zpracovénf datje néroéné ano

2. Cile a metody price: 5
a) cile préce jsou srozumitelné fonnulovény ano

b) metody zpracovéni précejsou srozumitelné formulovény ano

c) prezentované cile préce jsou v souladu s tématem préce ano

d) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnéni cilfi préce ano

3. Teoretickzi éést price: 5
a) teoretické éést préce obsahuje kritickou literérni re§er§i ano
b) teoretické Eést vychézi z vhodné zvolen)’/ch domécich i cizojazyénych zdrojfi ano(s pfihlédnutim k relevantnosti, aktuélnosti a typu publikaci)
c) teoretické zdroje v textu jsou citovény odpovidajicim zpfisobem ano

4. Prakticksi Exist préce — analiza: 5
a) v analytické éésti préce jsou vyuiity poznatky z teorie ano

b) zvolené metody préce byly vhodné aplikovény ano
c) postup aplikace metod préce je dostateéné popsén ano
d) préce obsahuje souhrnné zhodnoceni souéasného stavu ano
e) zéwéry analy'z jsou dostateéné podloiené ano



5. Praktické éést praice — 1"e§ici Eést: 5
a) fe§ic1' éést préce navazuje na teoretické poznatky ano

b) fe§ici éést préce navazuje na vysledky analyz ano

c) névrhyjsou podloieny odpovidajicimi argumenty ano

d) préce naplnila stanovené c1’le ano

6. Formélni Iiroveii praice: S
a) text je Iogicky provézén ano
b) v préci je pouiita sprévné terminologie ano

c) pouiité zdroje jsou citovény dle poiadované normy ano

d) préce mé jazykovou firovefi odpovidajici kvalifikaéni préci ano

e) préce mé grafickou flrovefi odpovidajici kvalifikaéni préci ano

CELKOVY POCIET Bonil 30

Celkové hodnoceni préce a otézky k obhaj obé:
(otzizky uvédi vedouci préce i oponent)

Prdce obsakuje teoretickd vjfichodiska a problemaliku uvddi z pohledu nékolika uzndvanjch odbornikvi
z oblasti teorfe i praxe. Obecné teorie je potom aplikovdna na konkrémipodnik (obchodnf zcivod). Z zidajii
za nékolik let a jejich hodnocenipotom Vypl}?vajz' za've'ry uvedené v bakaldfsképrcici.

Prdceje podle mého ndzoru zpracovdna kvalimé a podler mého mizoruje vhodmi pro pfy'et1' k obhajobé.

Vrdmci obhajoby doporuéuji ndsledujici otdzky:
1. FRUJO mdpomérné vysok)? stav zdsob a diouhou dobu obratu zdsob. Proé?
2. FRUJOjefinancovcino zejména vlastnfm kapitdlem. Proc' tomu takje?

BP byla podrobena kontrole ke zjiéténi pfivodnosti préce V IS STAG‘. Na zékladé V)’/sledkfl této kontroly
bylo zjiéténo, 2e préce plagiét.

Préce splfiuje kritéria pro obhajobu BP2.

Ve Zliné due 22. kvétna 2016

podpis oponenta BP

1 Vyplfmje pouze vedoucfprdce, oponent prdce nevyplfiuje.
2 Prdce nesp/fmje kriréria pro obhajobu, pokudje minimcilnéjedno kritérium hodnoceno 0 body.


