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HODI\OCENÍ DIPLoMOVÉ PRÁCE

Jméno studenta:

Studi.i ní obor/zaměřcní :

'féma diplomové práce:

I{odnotitcl - vedoucí prácc:

Akadcmický rok 20 l 5/20 l ó

Bc. Aneta VolÍ'íkovír

Poclniková elronomika a management

Odštěpení podniku a jeho vliv na finanční zdraví
podniku

Ing. Jitka Zborková, I'hD.

Ifuitéria hodnocenÍ: (1 ncilepší,4 nejhorší, N_nelze hodnotit)
A) DeÍŤnování cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základ práoe (rešeršní část)
D) Členění práce (.<1o kapito1, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost tbrmulaoí a práce s odborným jazykem
řI) Práce s odbornou literatttrou (normy. citace)
D Práce se zahraniční 1iteraturou, úroveti soulrrnu v cizím jazyce
.í) Celkový postllp řešerrí a práce s informacenri
K) Závěr'v prácc a jejich Íbnnulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro tcorii, pro praxi)
N) Spolupláce autora s vecloucínr práce a kateclrou
o) Přístup autora k řešení problcmatiky práce
P) Celkový dojern zpráce

Do Portálu zčv nyt zad'aný tcnto výslcdck kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasiÍ-rkovat diplonrovou práci klasifikačním stupněrn:2

Stručné zdůvo clnění navrhovanéh o lrlasiÍikačnÍho stu pnč: 3
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vÝborně

Ar-rtorka si zvolila ne zcela obvyklé téma odštěpění podniku a jelro vliv na Ílnanční zdrayi. Stanovetlv
cíl práce byl splněn. Autorka zpt'acovala a r.rchopila clané térna z širokého ťrhlu polrledu, kdy se
soustředi1a nejen na prob1ematiku odŠtčpení a právních přen-rěn obchociních společností, ale i se
následně zaměřila na vliv na Íinanční výkazy vybraného subjektu' V práci kladně hodrrotírn schopnost
práce s velkým mnoŽství in1brn, ací, kdy je autorka doveclla vhodně propojit a zaiadtt. Jedná se

zejména o druhou část Íjnanční analýzy společnosti, kc1y autorka danou problematiku prezentovala a

uváděla j iŽ v kontextu řešené společnosti , coŽ považuji za zcela vhodné' Vypočtené údaj e a výsledlry
jsor'r doprovozeny bliŽšírn komentářem, který je objasňuje ' Práoe splňuje ťormální a jazykové
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požadavky, avšak v pfáci mělo být více odkazovánaÍIa pouŽité interní zdroje.Celkově práci kladně

hodnotím a doporučuji k obhajobě s hodnocením VYBoRNE.

otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajoběa:

1' Pokuste se uvést důvody pro odštěpění podniku v komparaci se zjištěnými výsledky zpracované
finanční analýzy pro zvolenou relevantní oblast.

2. objasněte důvod volby vybraného bonitního a bankrotního modelu' Proveďte srovnání zjištěných
výsledků aty b|iže diskutujte. Kde vzniká a proč rozdíI? Jak je lze interpretovat?
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V Plzni, dne 18. 5.201,6 Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

l označte výsledek kontroly plagiátorství, kterýjste zadalla do Portálu zČv aodůvodněte nižepŤi odůvodnění

klasifikačního Stupně'

' Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň' odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
o otázky a připomínky k bliŽšímu vysvětiení při obhajobě'dvě aŽ tři otázky.

Posudek odevzdejte oboustrarulě výištěný na seketariát KFU, FEK zČu ao tennínu stanoveného katedrou (viz stránky

katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručnim podpisem modře (pro rozeznání originálu).


