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HODNOCENÍ DIPLoMovÉ PRÁCE
Akademickýrot $t11g#zolrr
Jméno studenta:

Bc. Martina Sudová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma DP:

Posouzení efektivnosti investičníhoproj ektu firmy
K&K TECHNOLOGY,
a.s.

Hodnotitel - oponent:

doc.Ing. Jiří Vacek' Ph.D.

Podnik _ Íirma:

FEK ZčU

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší,4nejhorší,N.nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní
část)
D) Členěniptáce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zptacovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizim jazyce
J) Celkoly postup řešenía práce s informacemi
K) Závérypráce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Autorka používástandardnímetody a postupy hodnocenípřijatelnosti investičníhoprojektu. I když jde
spíšenežo hodnocenípřijatelnosti (projekt užby| v podstatě realizován) o zpětnéhodnocení
správnosti dříve učiněnéhorozhodnutí,má jeji práce pro firmu praktický přínos pro dalšírozhodování'
U hodnot ukazatelů(str.25-31) nejsou uvedeny výchozí hodnoty a zqménavkazatelélikvidity
vychžuejírczdí|něve srovnání s prací Bc. Zíkové.Zapozitivní pokládám srovnáníukazatelůK&K
s odpovídajicími vkazateli konkurentů.
Bohužel postrádám oďkazy na cizojazyěnou literaturu - ikdyž potřebnéinformace Ize čerpúz domácí
literatury, považoval bych pro budoucíkariéru zavhodné, aby studenti, zv|áštěpak studenti
navazujiciho studia, pracovali s cizojazyěnými zdroji a osvojili si příslušnouterminologii.
Drobnéformální nedostatky nejsou podstatnéa nesnižujíhodnotu práce.
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otázky a připomínky k bližšímulysvětlení při obhajobě:3
otéuky:
podíl na obratu firmy mají veřejné zakžnky,speciálně zakazky financovanéfondy EIJ aMŽP
1l{uty
(COV apod.)?
Je součástístrategiefirmy získénipodpory investičnícha inovačníchprojektůz veřejných zďrojtfl
2. Pruměrnémzdy (tab.22,23, str.47)jsou dosti hluboko pod průměremČn
1aniv t.2027 neáosáhne
úrovnědnešnípruměrnémzdy). Je (a bude) z tohoto pohledu firma atraktivnípro zaměstnance?
Přitom mzďovénáklady uvedenéna str. 64 jsou podstatněvyšší- kteréznich jsou tedy pouŽívány
v dalšíchanalýzách?
3. Myslíte,žeje v dnešní(a následující)době realisticképosuzovatpřijatelnostprojektu s návratností
skoro l2let?
Připomínky:
str' 14: Ikďyž koncovým zákaznikem firmy nejsou obyvatelé,nedá se říci, žeby demografickévlivy
apod. měly na strategii zaneďbate|nývliv. Podle méhonénorujďe o vliv nepřímý, ale nikoliv
zanedbatelný.

V Plzni. dne14.5.2013

Metodické poznámky:
'JKliknutím
na pole vyberte požaďovanýkvalifikační stupeň.
./
Stručnězdůvodnětenavrhovaný klasifikačnístupeň,odůvodněnízpracujtev rozsahu 5 . 10 vět.
3)otžvky
a připomínky k bližšímúvysvětlení pri obhajobo - dvě aŽtii otr*y.
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s pracínasekretariátKPM.
Posudek musí b;.ýtopatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáníoriginálu)'
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