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HODNOCENI

FAKULTA EKoNOMICKÁ
Katedra KFU

DIPLOMOVB

PRACE
AkademickÝ rok 20|3/20|4

Jméno studenta:

Bc. Miroslav PoHoŘAL

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomikaa management

Téma diplomové práce:

Finančníana|ýzaúčetních
závěrek firmy
KESSL spol. s r. o. Karlovy Vary za období
2003 -2013

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

(1 nejlepší,4nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůptáce
B) Metodický postup vypracoviíni práce
část)
C) Teoretický záklaď práce (rešeršní
D) Cleněnipráce (do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizím jazyce
o Celkoqý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkol"ý dojem zpráce
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Do Portálu zČu aytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezŤe|áshoda

X
T

Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2

výborně

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Cílem diplomové prácebylo analyzovat ekonomický vývoj a podnikatelsképrostředívybraného
podnikatelskéhosubjektu a nawhout možná opatřeník zlepšeníekonomické situace subjektu věetně
způsobujejich možnéaplikace. Diplomant přistupoval k řešenívybranéhotématuvelmi svědomitě a
předložilvelmi kvalitní diplomovou práci sestávajícíse z podrobnéanďýzy finančníhohospodaření
vybranéhopodniku období 2003 - 2013, která spolu s analýzou prostředír.yristila v zce|akonkrétní

;
''
?r"

^*; &.

:-' P
':.

trAKu{TÁ
ÉK*fiifiM|cH&

zÁpangée
s*ť
Uru|lďřfrZtw
v #{.&?
*
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Katedra KFU

návrhy,kteréby v budoucnumohly véstk zlepšení
finanční
situacepodniku.Cíl prácebyl splněn,
diplomovouprríei1zodoporučitk její obhajobě.

otánky a připomínky k bližšímu
vysvětlenípři obhajoběa:
Ve svépráci jste zjistil, Že společnost
dosahujenízkérentabilitya jejítržbyvykazujiklesajícítendenci
(aŽnavýjimky v letech2009 a20l|), Jaká dalšíopatřeníbystemohl společnosti
v tétooblasti
doporučit?(kroměrozpracovanýchnávrhůrozšíření
sortimentuo prodejsypkýchmateriálůa uzavření
vlastnívýroby)
VysvětletehlavnípříčinynárustuhodnotyindexuIN 05 v roce 2012 optotiqýsledkůmv ostďních
letech.
Konzultovaljste Váš návrh týkajícíse uzavřenívlastnívyroby s vedenímspolečnosti?Jakýje nénot
vedeníspolečnosti
na tentomoŽnývyvoj?

erfud/
V Plzni.dne20.5.2014

Podpishodnotitele

Metodicképozrámky:
I oznaěte
kteý jste zadal/adoPortálu zČtl aodůvodněte
nižepÍiodůvodnění
ýsledek kontrolyplagiátorství,
klasifikačního
stupně.
^
, Kliknutímna pole
vybertepožadovaný
kvaliťrkační
stupeň.
, Stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 . 10 vět.
o otázky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě_ ďvě aŽtŤiotÁzky.
Posudekodevzdejtena sekretariátKFU, FEK zČu ao 20. 5. 20|4. Posudekmusíbý opatřenvlastnoručním
podpisem
modře (pro rozeznáníoríginálu).

