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Hodnotitel - oponent:
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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) DeÍinování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím 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 klasiťrkačním stupněm:1 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Diplomová práce bylazpracovánana vysoké odborné úrovni, kladně hodnotím nejen obsahovou
stránku práce, ale i její stylistické zpracování' Na úvodní teoretickou část' která byla zpracována
velmi detailně s r,1rržitím mnoha odkazů zrozsáhlého souboru odborné literatury, navazuje část
praktická. Autorka se velmi dobře vyrovnala s analýzou controlingové činnosti ve vybraném podniku,
který se v současné době nachází ve velmi složité situaci' což značně komplikovalo nejen vlastní
zpracování, ale následně i interpretaci výsledků, zď1ménapak analýzu vybraných ukazatelů z období
Iet20I2 -2016, kde mnohé zvykázaných hodnot neodpovídají obvyklé praxi a je obtížnéje hodnotit a
porovnávat. PřestoŽe jde v tomto konkrétním případě o velmi složitou problematiku, a to jak
teoretickou,takzejména praktickou, diplomantka se tohoto úkolu zhostila velmi kvalifikovaně.
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otázl<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1) Proč se dle Vašeho názoru neprojevilo oddlužení podniku v jeho okamŽité rentabilitě?
2) Jsou dostatečně využivány výsledky controlingových aktivitpro zakézkové plánování výroby.
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Metodické poznámky:

' Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasif,rkační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
3 otázky a připomínkry k bliŽšímu lysvětlení při obhajobě - dvě aŽtÍt otázky.

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


