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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další
stránce):
Diplomová práce je celkově na dobré úrovni. Finanční benchmarking, což je téma práce, je
zpracován v rámci společností TATRA TRUCK a.s. a Iveco Czech Republic, a.s. Teoretické
vymezení finanční analýzy a benchmarkingu je provedeno ve třetí a čtvrté kapitole.
Hlavním úkolem této práce je provedení finančního benchmarkingu společností TATRA
TRUCK a.s. a Iveco Czech Republic, a.s. Tento úkol je řešen v rámci páté kapitoly.
V šesté kapitole je provedeno kritické zhodnocení provedeného benchmarkingu a jsou zde
uvedeny návrhy na zlepšení, kdy podle Zadání diplomové práce se mělo jednat o Návrh
opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti TATRA TRUCK a.s. Autorkou
uvedené návrhy jsou však velmi obecné, ze kterých nelze odvodit jaká konkrétní opatření by
měla společnost TATRA TRUCK přijmout, aby uvedené návrhy byly v praxi realizovatelné.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě (nutno vyplnit):
Na straně 42 u kritického zhodnocení ukazatele běžné likvidity uvádíte, že hodnota tohoto
ukazatele u společnosti Iveco Czech Republic, a.s. je vyšší než 2,0. V další větě uvádíte, že to
"vypovídá o neefektivním využívání zdrojů k financování podnikatelských aktivit". Mohla
byste toto tvrzení vysvětlit.
Ve své práci navrhujete nepotřebné zásoby zpeněžit. Co myslíte slovem "zpeněžit" a u
kterých konkrétních nepotřebných zásob by tento návrh bylo možno realizovat a s jakým
dopadem na snížení celkových zásob.
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Logická struktura a provázanost jednotlivých částí
Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)
Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)
Závěry práce, jejich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)
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