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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně- 
společenského resortu 

Jméno autora: Bc. Ludmila Šneberková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Eliška Oberhofnerová 
Pracoviště oponenta práce: Česká zemědělská univerzita v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce svým obsahem odpovídá náročnosti a požadavkům diplomové práce. Jsou zde demonstrovány jak 
teoretické poznatky, tak praktické dovednosti studentky. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Závěrečná práce plně splňuje své zadání. V práci je podrobně vysvětlen a uveden návrh reportingu a tvorba prognózy pro 
golfový resort. Kladně hodnotím, že oproti zadání studentka vypracovala vlastní návrh reportingu a stanovila podmínky pro 
jeho vhodnou implementaci. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolenou metodiku hodnotím pozitivně. Studentka vychází z teoretických poznatků a poskytnutých dat. Je patrné, že má o 
problematice controllingu a prognózování potřebné znalosti.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce se mi jeví jako dostačující. Studentka vhodně využívá znalosti získané studiem a zároveň data 
poskytnutá golfovým resortem.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je na úrovni vysokoškolské práce. Práce je logicky strukturována a data jsou přehledně 
uvedena v tabulkách a grafech.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Dle mého názoru jsou v práci uvedeny relevantní zdroje. Přestože je většina práce vypracována formou vlastních výsledků a 
úvah, ocenila bych, kdyby v teoretické části bylo uvedeno více odborných, popř. i zahraničních pramenů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Reportingové tabulky a výstupy z programu Excel jsou přehledně zpracovány a mohou tak sloužit pro přímé využití 
podnikovým managementem. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
 
Uvedená diplomová práce plně splňuje zvolené cíle. Na základě teoretické části je důsledně a systematicky 
zpracována praktická část, která na základě poskytnutých dat a stanovených požadavků uvádí týdenní, měsíční a 
roční reporting a prognózu návštěvnosti. Práce navíc obsahuje vlastní návrh reportingu s možnostmi jeho 
implementace. Lze konstatovat, že byl vytvořen ucelený systém pro podporu operativního řízení resortu. 
Celkově je práce vhodně strukturována a formálně upravena. Kladně hodnotím zejména praktický přínos 
diplomové práce pro konkrétní golfový resort.  
 
Otázka k obhajobě: 
Jaké další finanční ukazatele (kromě ukazatele EVA) by bylo vhodné použít při tvorbě reportingu pro daný resort? 
 
 
Na základě uvedeného hodnocení doporučuji práci k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 15.7.2015     Podpis: Eliška Oberhofnerová 


