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Připomínky a otázky k obhajobě:
Diplomová práce je zpracována kvalitně jak po obsahové, tak i formální stránce. Téma je rozděleno do
dílčích částí s logickou návazností. Teoretická východiska jsou definována na základě rozsáhlé rešerše
zejména české literatury. V rámci analytické části je aplikován český scoringový model IN05 na
vybraný vzorek podniků a potvrzena jeho schopnost označit podniky jako bonitní s 82% úspěšností.
Celkový testovaný vzorek byl rozsáhlý a činil 739 podniků. Tím byl bezesporu naplněn stanovený cíl
diplomové práce.
1. Proč byly pro konkrétní výpočty vybrány právě papírenský a polygrafický průmysl,
gumárenský a plastikářský průmysl, výroba dopravních prostředků a zemědělství? Jedná se o
poměrně nesourodý vzorek.
2. V závěru práce správně uvádíte, že stabilitu a vývoj podniku neurčují pouze informace získané
z finančních výkazů. Jaké další oblasti je nezbytné monitorovat pro získání přehledu o
komplexní výkonnosti podniku?

Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Navržený klasifikační stupeň:

Výborně

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,
nevyhověl/a.

Oponent diplomové práce:
Jméno, tituly: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.
V Pardubicích dne 7. 9. 2015

Podpis:

