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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Hodnotí se splnění všech zadaných úkolů. 
 

Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 

práce, případně jejich úplnosti? 
 

Práce má logickou strukturu. Zároveň vykazuje provázanost teoretické i analytické části. Za 

slabší lze považovat rozsah návrhové kapitoly a subkapitol, které obsahují jeden odstavec 

souvislého textu nebo jen odrážky. 

 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 
 

Práce se skládá z úvodu, charakteristiky, vymezení teoretických východisek, analýzy, návrhů 

a doporučení a závěru. Cílem práce bylo provést finanční analýzu vybrané společnosti. 

Autorka prokázala, že se ve zpracovaném tématu orientuje, čemuž odpovídá obsah práce, 

naplnění cílů práce, zvolený postup i vlastní analýza. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 
 

Pozitivně hodnotím podrobný analytický postup autorky. 

 

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Mimo jiné zhodnoťte i původnost práce. 
 

V analytické části autorka provádí primární výzkumný postup a jí získané primární výsledky 

lze považovat za nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Mimo jiné zhodnoťte, zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a 

všechny citované studijné materiály jsou v seznamu literatury. 
 

Množství a výběr použitých odborných zdrojů považuji za zásadní nedostatek bakalářské 

práce. Autorce se nepodařilo prokázat, že dokáže pracovat s několika zdroji zároveň. V 

charakteristice společnosti jsou použity dva zdroje a v teoretických východiscích pouze zdroj 

jeden! 

 



7. Hodnocení formální stránky. 

Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování. 
 

Formálně působí práce přehledně a srozumitelně. Autorka pro zdůraznění výsledků analýz 

předkládá množství přehledných grafů a tabulek. Stejně pozitivně lze hodnotit přílohy s 

množstvím dat. 

 

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již využívány? Doporučujete výsledky práce 

publikovat? 
 

Na základě získaných primárních výsledků se autorce podařilo navrhnout konkrétní opatření, 

která může společnost využít. Pro zvýšení využitelnosti návrhů bych očekával v návrhové 

kapitole podrobnější komentáře k jednotlivým opatřením. 

 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné 

práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na jiném místě. 
 

Kromě slabé práce se zdroji (množství, struktura) jsem v práci neshledal zásadní nedostatky. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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