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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) Členěnípráce (do kapitol' podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce 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)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm: l

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

výborně

Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace a výkonnosti lesnických společností na
izemi České republiky. Cílem autorky bylo vývořit vhodnou strukturu lesnických ipolečností,
definovat specifika účtování, oceňování avykazování lesnických spoleěností a kvantifikovat vliv
těchto specifik na finanční situaci a výkonnost s vazbou na vybrané ukazatele finanční analýry' Tento
cíl byl dle mého názoru naplněn, avšak v oblasti identifikace specifik by přichénelo v úvahu zaměŤit
větší pozornost na specifika ve vykazovríní. Použitá metoda komparace mezi jednotlivými kategoriemi
podniků je vhodná. Poměr teorie a praktické části odpovídázvolenému tématu. Předloženápráce má
vhodně sestavenou literární rešerši, kteúvychézí z dostatečného množství zdrojů. Po stránce věcné'

1234N!xnn!XtrtrNNxnntrnxnln!NXtrtrNNXtrtr!X!DtrNxnnn!X!!T!!xnn!!XTNtrX!!!DNX!TtrXN!DDXNDtrtr



.:::ti!.::i ..
',.'ll,.'i,É:j',i]l
,::.iii: 

:...1!.!=,

,. . i

::+: 1\t:.:t,

i*.,.u

*. i,ái' li'Til i;'i.:.ii')''.iil;'{,,l
W .ťitPÁt}íj*:{]F,J

\}ť,ttttlt;:l',i,!:

$ 31"y:ilÍ

FAKULTA EKONoMICKÁ
Katedra KFU

formální a jazykové splňuje požadavky kladené na obsolve n1a'nallzilJícího magisterského stupně
;lťjffi'"ový 

dojem zptáóeje pozitivní apráciaopo'.reu3i t ouna;oue. p'a.itoa"otím stupněm

otázl<y a připomínky k bližšímu rysvětlení při obhajobě:3

1' objasněte, jakým způsobem lesní podniky evidují přírůst lesního porostu v účetnictv í. Jakýdopadmá tento způsob evidence na účetní vykazy podnikuí

2' Na jakýchukazatelích finanční analýzy lze spatřovat vliv specifik lesnické činnosti?

V Plzni, dne 15.5.2017
Podpis hodnotitele

Metodické pozniírnky:

] 5titnu1im 1a 
pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.

' Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační sfupeň, odůvodnění zpracujtevrozsahu 5 _ l0 vět.
' otazW a připomÍnky k bližšímí vysvotrerri pii obhajobě - dvě ažtÍi otazJ<y.

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


