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Jméno studenta:

Studij ní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik - firma:

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracor,ání práce

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovárrí práce (sk1adba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou 1iteraturou (normy. citace)

D Práce se zalrrantční 1iteraturou, ťtroveň souhrnu v cizim jazyce

J) Ce1koi'ý postup řešení a práce s informacemi
K) Zál'ěr1'práce a jejic1r formulace
L) Splrrění cílů práce

M) odborný přínos práce (pro teorii. pro praxi)

N) Přísttrp autora k řešer-rí problematiky práce

o) Celkový dojem zpráce

Navrhuji klasifikovat dip1omovou práci klasifikačním stupněm:1

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

výborně

Diplomová práce obsahuje porněrně rozsáh1ý teoretický základ, který se zaměřuje nejen na téma

pracovního kapitálu, ale také vysvětlení pojmu Controlling. Praktická část zaměřující se naÍízení
pracovního t apltatu ve společnosti Gerlac1r poskytuje zajímavé srovnání teoretického a korporátního

pii't.'pu sledování hodnot. Práce nepřináši zásadnízjištění ani v teoretické, ani v praktické části

ipředpoklá dám, že si to za cíl nekladla), nicméně v závěru uvedená doporučení ke zlepšení práce

, pruóouní* kapitálem |ze považovaÍ zavelmi zajimavá a nepochybně vhodná k dalšímu posouzení

managementem společnostl Gerlach spol. s r.o. Celkově umoŽňuje přehledně členěná práce získat

zák|adniinformace o dané problerrratice, včetně konkrétnílro příkladu ZpÍaxe.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1) V práci je uvedeno , že optlmální variantou Se plo společnost Gerlach spol. s r.o. jeví nulová výše

čistého pracovního kapitálu (str. 71). Je toto dosažitelné? Za jakou cenu?

2) Je reálné zavéstve společnosti Gerlach spol. s r.o' navrhovaná opatření?

V Plzni, dne2.5.2016 Podpis hodnotitele
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Metodické poznámky:

l Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň'
2 Stručně zdůvodncte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět'

' otázky a připomínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě - dvě až tři otázky'

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranrrě na sekretariát KFU, FEKZČU nejpozdějí do termínu stanoveného katedrou

(viz stránky katediy). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu)'


