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IIODNOCENÍ DIPLoMovÉ pnÁcn
Akademickýrok 20t2l2013
Jméno studenta:

Bc. Martina Sudová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management / Mgmt podniku

Téma diplomové práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

Psouzení efektivnosti investičniho projektu Íirmy K&K
TECHNOLOGY,
a. s.
Ing. Jarmila lrcingová' Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhoršíoN.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Deťrnovánícílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický záHadpráce (rešeršní
část)
(do
kapitol, podkapitol, odstavců)
D) Členěnípráce
E) Jazykové zptacovániptáce (skladba vět, gramatika)
F) Formálrú zpracování práce
G) Přesnost formulací aptáce s odbom;ýmjazýem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v eízímjazyce
J) Celkoý postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry ptáce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkoý dojem zptáce
Do Portálu zČa aylzaďaný tento výsledek kontroly ptagiátorstvíl:
Posouzen - neníp|agiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát

Nawhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
a.s.,
Studentka ve své diplomové práci hodnotí investičníprojekt ve f,rrmě K&K TECHNOLoGY
kteý je zaněřen rekonstrukci výrobní haly a jejího vybavení qýrobním zařízením,do které se bude
společnoststěhovat z důvodunevyhovujícíchstávajícíchprostor.
Práce obsahuje popis strategickéhozáměru společnostia následně analýzu prostředí tohoto podniku.
Dalšíčástje jiŽ věnovana projektu a zhodnoceníjeho efektivnosti, kde studentkapro hodnocenívelmi
dobře použila přírustkovou metodu. Nejslabšíčástpráce představuje analýza rizik, kteréchybí vstupní
parametry pro anaIýzucitlivosti a tvorbu rizikoqých scénďů.
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Na celkovém dojmu z diplomové práce se bohuŽel negativně projevil fakt, že ji studentka
zptacovávala na poslední chvíli, protoŽe existoval potenciál pro její kvalitnějšíprovedení.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostemdoporučuji diplomovou práci studentky Martiny Sudové
k obhajobě před státníkomisí.

otáz|<ya připomínlry k bližšímu
vysvětlenípři obhajoběa:
1. V čem spoěíváhlavní přínos uvedenéinvestice pro podnik? Dokéžetetento přínos ťrnančně
vyjádřit?
2. V diplomovépráci nejsoustanovenyjednotlivérizikovéfaktory,kterémohou ovlivnit realizovaný
projekta jsou podkladempro ana|ýzucitlivosti i rizikovéscéniáře.
investiční
Určetehlavnírizikové
je do mapy rizik.
faktoryprojektua umístěte

/

V Plzni, dne 14.května2013

dturruz.a

PodpisÁodnotitele

Metodicképozrámky:
1 Ontačte
kteý jste zada|ladoPortáluzČu aodůvodněte
nižepři odůvodnění
ýsledek kontrolyplagiátorství,
klasifrkačního
stupně'
^
, Kliknutím na pole vybertepožadovanýkvalifikačnístupeň.
' stručnězdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 . 10 vět.
o otévkya připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvě ažtŤiotázky'
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozentžníoriginálu).

