
*
{ !t?'.}iS L v?z{3?é{-z?č1'čř.?:

ÍÁř*í.!*ťÍ5;{*
?j +l;'tí i:j3lT"l
* ýí jaút

FAKULTA EKoNOMICKÁ
Katedra I(FU

HoDNoCENÍ DIPLoMovÉ PRÁCE
Akademický rok 201512016

Bc. Eva Fialová

Podniková ekonomika a management

Nákladový controlling ve Zvoleném podniku

Ing. Hana Kolářová

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik - Íirma:

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

D Práce se zahraniění literaturou' úroveň souhrnu v cizím jazyce

J) Celkový postup řešení apráce s inťormacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Nawhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm: 1 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

PředloŽená diplomová práce měla za cíl představit controllingové nástroje vybraného podniku,
provedení finanční analrýzy, zhodnotit dosavadní přístupy kÍizeni nákladů ve zvoleném podniku

á navrhnout možnářešení pro zlepšení efektivity v oblasti Ťízeni nákladů a controllingu jednotlivých

druhů. Cíl této prácelzepovažovatzasplněný. Zpracováníllterárnírešerše jezpracovénonazákladé

studia tuzemské l'zahratt1ění odborné literatury a je dostatečné pro zpracovánípraktické části.

Empirická ěást práce obsahuje anaIýzuvybraných controllingových procesů a aktivit společnosti

a kvantifikacivybraných ukazatelů finanční atalýzy v období let 201I-2015. Autorka nazákladě
klíčových zjištění prezenfuje v závérupráce návrhy na opatření,kteráby mohla dopomoci ke zlepšení
stávající situace podniku. Grafické zpracovÍnipráce je úhledné. Text je vhodně doplněn tabulkami,
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obránky a grafy. V práci jeprokázána dovednost aplikace statistických metod. Doporučuji práci
k obhajobě s hodnocením ''Výbomě''.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1. Na str. 45 uváďíte, že "Základemřizeníje zaměření se na spokojeného zákazníka...''. Jakým
způsobem probíhá u Vámi analyzovartého podniku zpétnávazba spokojenosti zákazníka?

2. Je nějakým způsobem management operativníhoÍízern podniku motivován pro efektivníŤízettt
nákladů?
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Podpis hodnotitele

Metodické poznámlq:

1 Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte nawhovanýklasiťrkační stupeň, odůvodnění zpracujte vrozsahu 5 - 10 vět.
3 otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - ďvě ažIÍi otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČIJ nejpozďěji do termínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


