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Akademickýrorffi
Jméno studenta:

Milan Kellner

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Zhodnocení ekonomické situace podniku

Hodnotitel - oponent:

Ing. Veronika Leicherová

Podnik - Íirma:
(1 nejlepšío
Kritéria hodnocení:
4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zěk|aďptáce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracovini práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov ání práce
G) Přesnost formulací apráce s odbornýn 1azýem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou,úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuji klasiÍikovatBP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovanéhoklasifikačníhostupně:,
Student se ve svépráci zabývá hodnocenímekonomickésituace vybranéhopodniku pomocí nástrojů
ťrnanční
ana|ýzy.Po formální stránce Izepráci hodnotit jako velmi nadpruměrnou,stejně tak sloh a
práce s odborným jazykem, úpravu,citace, apod.
V rámci finančníana|ýzy studenthodnotípouze rust/propadvybranéhovkazate|e,chybí zde tějaká
hlubšíanalýza,příčinarustu čipropadu. V kapitole čísločtyři se studentvěnuje zhodnocení
ekonomickésituace na zák|adě provedenéana|ýzy,ale opět sumarizuje jen výšeuvedené,obecné
závěry, neřešípříěiny. V rámci kapitoly pět měl studentpředstavit vlastní návrhy, jak vylepšit
problematickéoblasti činnostipodniku. Věnoval tomu pouze jednu stranu,na kterébohuželnejsou
Žádná konkrétníopatření,jen obecnézávěry o rozšiřování tabízených služeb.
Práci hodnotímjako pruměrnou a doporučujík obhajobě s hodnocenímvelmi dobře.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvěttenípři obhajobě:3
1) Definujte pojem ''optimálníkapitálová struktura''a vysvětlete, výhody a nevýhody financování
vlastním a cizím kapitálem.
2) Pomocí rozkladu lkazatele RoE v5rmezte''oblasti'', kteréovlivňují jeho výslednou hodnotu.
3) Vymezte možnostia omezeníbankrotnícha bonitníchmodelů.Znáte nějaký vkazatel,kteý vycházi
přímo z podmínekČeskérepub|iky?

V Plzni, dne 18. května2072
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Podpis hodnotitele

Metodické pozrrámky:
I
Omačteýsledek kontroly plagiátorství,který jste zada|lado Portálu ZČIJ a odůvodnětenížepři odůvodnění
klasifikačníhostupně.
^
,
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
'stručně
zdůvodnětenavrhovanýklasifikační stupeň' odůvodněnízpracujtevrozsahu 5. l0 vět.
4
otaz]q a připomínky k bližšímurysvětlení při obhajobě - ďvě ažti otázky.
Posudek na DP odevzdejte nejpozději do 11.5. 20|2 a na BP do l8.5.20l2 spolu s pracina sekretariátKPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáníoriginálu).

