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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování ptáce
C) Teoretický záklaď práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odst4vců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce

o Celkový postup řešení aptáce s informacemi
K\ Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii' pro praxi)
l{) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČu uyl zarlaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifi kačním stupněm :2

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

23 4 Nxn[[xnnnxnnnnntrnXITNxntrnxnnnxnnnxnnnxnnnX!!TxnnnxnnnXDilNXNDtrxnnn

1

T
n
n
X
n
n
n
u
n
n
n
n
n
n
n
n

X
n

velmi dobře

Diplomová práce se zabývá vývojem přístupů v oblasti měření aŤízení finanční výkonnosti podrrikťr.

Po teoretickém úvodu je práce zaměŤenanaanalýzu finanční výkonnosti zvolenélro podnikatelského
subjektu. Cílem práce bylo na záklaďě provedené analýzy formulovat doporučení pro zvyšovárrí
finanční výkonnosti a budoucí vývoj společnosti. Cíl diplomové práce lze povaŽovat za r"raplněný,

ikdyž uváděná doporučení jsou spíše obecnějšího charakteru.
V práci se občas vyskytují jazykové nedostatky (gramatika), u obrázků znázorř'njících vývoj ukazateiů
v jednotlivých letech by bylo vhodné uvádět jednotky (formální zptacováni).
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

l. Vysvětlete a odůvodněte získané hodnoty ukazatele RoE (ab. 8, str. 69).
2. Vysvětlete způsob stanovení nákladů cizího a vlastního kapitálu (viztab.22, stt.85), který měl
významný vliv na WACC a následně EVA.
3. Vysvětlete fungování navrhovaného bonusového systému zaúče7emnavyšovániukazate\e EVA'
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V Plzni, dne 19. 5. 2017 Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

1 označte výsledek kontroly p1agiátorství, kteý jste zadalla do Portálu zČu aodůvodněte niŽe pÍi odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalilrkační stupeň"
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
o otázky a připomínky k bližšímu lrysvětlení při obhajobě - dvě aŽ tÍi otazky.

Posudek odevzdejte oboustranně \,Ytištěný na sekretariát KFU, FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry)' Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu)"


