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A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zákIadpráce (rešeršní část)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zabraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikaěním stupněm:l výtrorně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Práce pokr;ýwá všechny oblasti a důležité procesy' které jsou pro efektivní ekonomické fungování
společnosti stěžejní' váŽímíru jejich důleŽitosti pro hodnocení vývoje podniku. Sytematicky je
vysvětlena teoretická část používaná pro měření výkonnosti, která je dále vyuŽita k výpočtu azískání
reálných výsledků pro konkrétní spoleěnost Viza Auto CZ, s.r.o. Hodnotí qi,woj ukazatelů v čase a
dává doporučení pro budoucí zavedení společností dosud nehodnoceného ukazatele moderního kritéria
EVA včetně doporučení jednotliých kroků aplikace. Jednolivé ukazatelejsou zároveň dany do
srovnání s výsledky ostatních podniků v odvětví. Díky spider analýze a zobrazení formou
par,uěinového grafu získává manangement společnosti rychle přehled' zďa je na tom lépe ěi hůře v
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jenotliých ukazatelích finanční a ekonomické výkonnosti ve Srovnání s průměrem odvětví. To pak
Spoleěnost může zhodnotit ve svých budoucích rozhodnutích. Cíl práce byl splněn.

otáyz]r<y a připomínkT' k bližšímu lTsvětlení při obhajobě:3

1. Jaké události, aktivity se domnívát e, že umožnily hodnocené spoleěnosti předchod z ěisté tttáty na
ěiský zisk - viz. 4.I.|Jkazatel čistého zisku ? Uveďte' jejich promítnutí do řádek výkazi společnosti ?

2. Považujete výsledek RoA v roce 2014 za stanďartní ve srovnání s předchozími a následným obobím
? Co mělo nestandartní vliv na zisk ťrrmy v tomto období ve srovnání s ostatními ? Domníváte se, že je
tento výsledek dosažitelný i v budoucnu ?

3. S jakými současnými riziky se společnost musí r,yrovnat k zachování finanění stability, rentability a

likvidity do budoucna ?

V Plzni, dne 15.5.2017 Podpis hodnotitele

Metodické pozniímky:

1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň' odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3 otá7]q, a připomínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽtri otáilq.

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


