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Název diplomové práce: Dopady ekonomické krize na automobilový průmysl v České republice na

příkladu společnosti Continental Automotive Trutnov

Cíl prácel charakterizovat ekonomickou krizi a jejídopady na podnikatelské subjekty z teoretického hlediska,

analyzovat dopady krize na vybranou společnost pomocí vybraných nástrojů, navrhnout opatření ke zlepšení

finanční situace vybrané společnosti'

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. olga Matíková, Ph.D.

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zoracování tématu diolomantem:
Splnění cíle práce x
Volba metod a ieiich aplikace oři zoracovánítématu x
Hloubka orovedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu oráce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch oramenů x
Schopnost diplomanta zoracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů diolomantem x
III. Hodnocení formv a sWlu práce:
Formální úorava oráce ítext' tabulkv. orafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimáIně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, využití metod řešení a
návrhů opatření včetně formáIní úpravy, práce s literaturou a její citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Na str. 42 uvádíte, že společnost vykázala záporný čisý zisk. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy výsledek hospodaření

běžného účetního období x (záporný) čisý zisk.
2' Porovnáváte a komentujete ýsledky ukazatelů finanční analýzy nadnárodníspolečnosti s odvětvovými průměry

českých podniků' Dosahují hodnoý odvěwoých průměrů podniků ČR doporučených- hodnot? Jaké byly
odvětvové hodnoý CR pro dané ukazatele v letech prosperiý automobilového průmyslu v ČRu

Práci doporučuji - neaeperuě*iix k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

DipIomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: ,VELMI DOBŘE
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K diplomové práci lze vznést následujícípřipomínky:

Cíle DP bylo dosaženo Zčásti. Z názvu Vyp|Wá, že měla být provedena analýza na příkladu společnosti

Continental Automotive Trutnov, ta však tvoří cca 20 o/o textu DP. Diplomantem zdůvodněno

nedostupností dat, a proto se přistoupilo k řešení na záznamech dostupných z rnýročních zpráv

nadnárodní společnosti Automotive AG.

Diplomant pracoval z větší části s internetovými zdroji, ne vždy považuji ýběr za kvalitní (např.

podklady k přednáškám UJEP), ze zahraničních zdrojů nebyla využita žádná Z monografií uznávaných

autorů, byly využiý dva články (internetové), některé zdroje nejsou citovány dle normy (viz např. s.

30). Seznam literatury z formálního hlediska není z části zpracován dle požadavků opatření děkanky

pro zpracování DP (chybí rozdělení na citovanou a ostatní literaturu, není řazena abecedně, některé

zdroje nejsou citovány dle normy - autoři psáni ne vždy kapitálkami, chybírozsah zdroje apod.).

V práci se vyskytuje několik překlepů a nepřesných formulací.
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