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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší' N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováni ptáce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizim jazyce

o Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm: 
l
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Předložená diplomová práce měla za cíl provést analýzu Íízeni pracovního kapitálu vybraného
podniku a navrhnout vhodná opatření na zlepšení v této oblasti. Tento cí||ze považovat za splněnl
Teoretická část byla zpracována přesně a přehledně. Vyzdvihl bych pečlivé představení

controllingových aktivit i finační ana|ýzu společnosti. Malé výhrady mám k práci s jazykem a k
menší preciznosti některych forumulací (například kap.5 str.41-42,nenízcelazřejmé jak ve

společnosti vzniká ''Business plán'' a kdo ''definuje optimální \.ýši pracovního kapitálu'').
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otán|<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1. Z diplomové práce je patrné, Že controlling společnost ETD Transformátory vykonává jediná
zaměstnankyně. Uveďte jaká rizika jsou s tímto spojená a navrhněte jejich zmírrrěn|

2. Uveďte v čem se liší pohled na čistý pracovní kapitál použivaný finančími manažery od pohledu
vlastníka.
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Metodické pomámky:

l Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět'

' otárky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajobě - dvě až tři otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČU nejpozději do tetmínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozemání originálu).


