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Tabulka A

8:6=1,34
B _ velmi dobře

Navrhleli vedoucí nebo oponent BP v kitériu 2 sphění cílů BP stupeň nedostatečně (Fx
nebo F), je celá práce hodnocena nedostatečně a komise po obhajobě rozhodne o konečné
klasifikaci. JeJi nedostatečně hodnoceno jiné kitérium mimo kitéřia 2 vypočítá se nálŤh
znáIity včetně tohoto nedostatečně hodnoceného kritéria.

Tabulka B _ Celkové hodnocení BP

KritéÍja hodnocení BP
stupeň hodnocen] podle ECTs

Sfupeň hodnocení
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B
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C
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D E Fx
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5

Náťočnost témafu BP X
sDlně í cílůBP 1,5
Teoťetická část BP
Anal!'tická část BP ) 7,5
st\,I ist ic|.á l grlmxLická úroveň BP
Iormální úroveň BP X .í

součet

Interval stuDeň ECTS Slovní hodnocení
1.00 1.25 VÝbomě
| ,26  1 ,75 B Velmi dobře
1,16 2,2s C Dobře
2,26 2,7 5 D Usookoiivě
2,76 - 3,00 E Dostatečně
1.01 4.00 FX Nedostatečně
4,01 -5,00 F Nedostatečně



celkoYó hodnocení a otázky k obhajobě BP:
(Uvádí vedoucí i oponent BP.)

Siudentka zpracovaIa přidě|ené téma bezchybně a přehledně'
Ve|kým přínosem ipro společnost lnterhotel Moskva a.s' byla skutečnost' Že by|a provedena
finanóní analýza za jednotlivá čtvrt|etí sledovaného období, protože do iéto doby nebyla
podobná ana|ýza zp|acoVána.
z pÍáceje zřejmé, že studentka má prob|ematiku ana|ýzy hospodařeni podnjku zV|ádnutu
jak V teoretické, tak i V ana|ytické ěásti na konkrétnich hospodářských Výs|edcích konkrétniho
hospodářského subjektu'
co se týká siy|istické a gramatické úrovně práce a jejího formá|ního zpracování nemám
Žádných připomínek'
Také závěry obsažené V práci svědčí o Výborných zna|ostech studeniky.

Při obhajobě pfáce prosím' aby studentka zhodnotiIa, zda se z provedených analýz dá u
podniku sIužeb hovořit o sezónnosti hospodaření'

Návřh na výslednou známku BP:
(Uved,te stupeň EcTs + slovní vyjádření)

B - Yelmi dobř€

Ve Z]ině, dne 5. 1' 2009
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