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Podniková ekonomika a management

- vyvoj přístupů k měření ařízenífinanční výkonnostipodniku

prof. Ing. Lilia Dvořákováo CSc.
zča v Plzni

Kritéria hodnocení:. ^ (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní eást)
D) Cleněnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
!J {azrtové zpracování práce (sklaába vět, gramaíika)
F) Formální zpracovéní ptáce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, ciiacě;
D Práce se zahraniční literaturou, úroveň roul'-u v cizím jazyceJ) Celkor,y postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry ptáce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce

$ odborný přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce'
o) Celkoý dojem zptáce

Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm : 
l

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Rešerní část diplomovin1áce v' kapitole : Jlvoj v přístupech k měření atízeníqýkonnosti jenepřehledná, chybí např' komplexní metoda měienia řízenívýkonnosti Performance Prism. Autorkadiplomové práce v této stěžejní kapitole 3 cituje pouze dva fitórární 
'á'"j;. Ňcnera navrhovanádoporučení pro zlepšení měření aiízení fi"a"8"i r.yton''o.ii pro r,ybraný podnik jsou formulovánapouze obecně - např' ''Společnost by v rámci navyštvan í ukazatelěEVÁsianovila určitý bonusovýsystém''.
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otáz|<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1. Vysvětlete změny ve Výkazu zisku a ztráty od 1. 1 .2016.
2. Vysvětlete bonusový systém ve vazbě naukazatel EVA ve vybraném podniku.

V Plzni, dne 20. 5.2017
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katerira ťrnancí a účcinictví
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Metodické pomámky:

' Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvaliťrkační stupeň.

' Stručně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupeň' odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 _ 10 vět.
' otaz$ a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě _ dvě až tři otázky.

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


