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Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 _ 10)

1 Náročnost tématu práce 7

2 Splnění cílů práce I

3 Teoretická část práce I

4
Praktická část práce
(analýická část)

7

5
Projektová část
(řešící část)

9

6 Formální úroveň práce 9

CELKový PoČET BoDŮ
(0 - 60)

48

Hodnocení j ednot|ivých kritérií:

0 bodů nesplněno

1-2body splněno pouze na úrovni zák|adnich požadavků

3-4body splněno s ýraznějšími' ale ne kritickými nedostatky

5-6bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci' zejména vysledky

7_8bodů splněno zce|abezýhrad

9 - l0 bodů splněno nadstandardně



Připomínky k práci:
Předkládaná diplomovápráce je zptacovanábez viditelných chyb a nedostatků. Teorie
předstaluje koncept controllingu. Působí přehledně a obsahově zajímavě. V analýické části
je přistoupeno k několika obecným rozborum (viz např. SWOT, PESTLE apod.) a k ne příliš
podrobné analýze základních ekonomických údajů přibližujících ťrnanční zdraví podniku.
ZejménaPESTLE anaIýze lze vytknout operativní (krátkodobý) charakter zachycených
trendů a vnějších faktoru. Také Porteruv konkurenční model se orientuje spíše na souěasnost,
neŽnaodhad budoucího vyvoje. V projektu je navrženo několik opatření (ať už s více či
méně patrnými praktickými účinky), které ve své podstatě vedou k tvorbě controllingového
procesu a tedy k vývoření nové pracovní pozice controllora, jer,ž by měl přispět k
účinnějšímuřízenípodnikoqich financí. I přes uvedené vytky Izepráci hodnotit jako velmi
dobrou.

otázky k obhajobě:
1. V úvodu teoretické části uvádíte, Že controlling je systém tizeni, v další části se však
zmiňujete, Že controlling je podsystém řizení, otánka tedy je, co je controlling, prvek systému
Ťízeni či systém řízení sám?
2. V projektové části tvrdíte, že controller musí oplýat odbornými i osobními vlastnostmi.
Jaké osobní vlastnosti musí mít, aby byl přínosný pro společnost MPL?

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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