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Celkový počet bodů: 80 (max. 100)

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou: velmi dobře
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Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Poznámky: 100 - 91 bodů = výborně   70 - 61 bodů = velmi dobře minus

  90 - 81 bodů = výborně minus   60 - 51 bodů = dobře

  80 - 71 bodů = velmi dobře   50 -  0  bodů = nevyhověl

Studentka se v teoretické části zaměřila na náklady spojené s užíváním vozidla, dále analyzovala související 

legislativu a provedla komparaci způsobů financování vozidel v rámci podnikatelských aktivit. V praktické části 

analyzovala náklady společnosti ADRO CZ s.r.o. na provoz vozidel a komplexně se zabývala i vozovým parkem.                         

V návrhové části porovnala způsoby financování a nabízené produkty pro financování nového vozidla, na jejichž 

základě vybrala pro podnik nejlepší variantu, kterou podnik také úspěšně realizoval.                                           

Doplňující otázky do diskuze: 1) Proč studentka v návrhové části zvolila právě nabídku finančního leasingu GE 

Money Leasing, s.r.o. a porovnávala ji s úvěrovým financováním IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.?                                   

2) Jaká kritéria studentka použila při posuzování výhodnosti jednotlivých způsobů financování nového vozidla?
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