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Řízení treasury aktivit ve lybraném podniku

Ing. Jitka Nová

HP-Pelzer s.r.o.

Jméno studenta:

Studijní 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 vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (notmy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s inťormacemi
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) Celk<lvý dojem zpráce

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:l výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Téma diplomové práce je velmi aktuální. Autorka si zvolila poměrně ambiciózní cíl, který se jí
podařilo splnit. Teoretická část práce obecně charakterizuje treasury a cash management. V praktické
části se diplomantkazabývátreasury managementem ve vybraném podniku. Kladně hodnotím
navrhovaná opatření na zefetivnění procesů v oblasti treasury managementu. Použitou literaturu
hodnotím jako aktuální a vhodně zvolenou pro prezentované téma. Z výše uvedených důvodů navrhuji
hodnocení výborně a doporučuji práci k obhajobě.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1. Jakou formu Íízení treasury aktivit využívá vybraná společnost? Máte nějaké případné návrhy
na větší centralizaci treasury vjednotlivých závodech?

2. Jaká rizika jsou v současné době pro vybraný podnik nejaktuálnější? Jaká opatření byste doporučila
pro optimalizaci těchto rizlk?

V Plzni, dne 11 .05.2017 Podpis frodnotitele
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Metodické poznámky:

1 Kliknutím na pole r,yberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
3 otázky a připomínky k bliŽšímu rysvětlení při obhajobě dvě aŽ tÍi otázky.

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


