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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejlrorší, |{-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 zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov ání práce
G) Přesnost ťormulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cízimjazyce
J) Celkový postup řešení a práce 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

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm: 1 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifil<ačního stupně:2

Diplomová práce si kladla za cíI ana|yzovatvývoj společnosti Doosan Škoda Polver s.r.o' pomocí
aplikace vybraných bankrotních a bonitních modelů a zhodnotit finanční situaci darré společnosti.
Cíl byl v práci splněn. Analytická část práce je velmi podrobně zptacována, autorka pro hodnocení

finanční situace vedle klasických poměrových ukazatelů použila znašné mnoŽství komplexních
modelů. Kladně hodnotím zpracováni vybraných modelů v softwaru Mathematica.
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otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajobě:3

1. Vysvětlete' proě se v horizontální analýze aktiv a pasiv mezi lety 2015-2014 a20I4-2013 liší vývoj
aktiv celkem a pasiv celkem (viz tabulky 3 a 4, str.29 a30)?

2. Který zYámi aplikovaných modelů nejlépe vypovídá o finanční situaci společnosti?

t**/
Podpis hodnotiteleV Plzni, dne22.5.2017

Metodické poznámky:

1 Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpraalte v rozsahu 5 - l0 vět.

' otárky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽtŤi otázky.

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


