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1. Formulace cílů práce
cíle byly velmi vhodně formulovány
cíle byly formulovány dostatečně
cíle nebyly vhodně formulovány

cíle byly vhodně formulovány
cíle byly jen částečně formulovány

2. Metodika zpracování
velmi vhodně zvolena a formulována
částečně vhodně zvolena a formulována
formulována nedostatečně

vhodně zvolena a formulována
nevhodně zvolena a formulována

3. Práce s daty a informacemi
použitá data aktuální, informace relevantní a správně zpracované
použitá data aktuální, práce s informacemi dostatečná vzhledem k tématu
data zastaralá, práce s informacemi dostatečná
data zastaralá a informace irelevantní
práce s daty a informacemi chaotická a nedostatečná
4. Celkový postup řešení
postup řešení naprosto správný
postup řešení správný, některé kroky neadekvátní
postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí
nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní
naprosto nesprávný postup řešení
5. Teoretická příprava autora
autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky
autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky
autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky
literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky
autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky
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6. Úroveň jazykového zpracování
práce je jazykově naprosto správně zpracovaná
práce je jazykově zpracována na standardní úrovni
práce je jazykově zpracována na standardní úrovni, autor se dopustil několika
gramatických chyb
práce je jazykově hůře zpracována, autor se dopouštěl často gramatických chyb
práce je velmi špatně jazykově zpracována
7. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
autor má široký pojmový aparát a umí ho používat
autor má dostatečný pojmový aparát
autor používá některé neodborné výrazy
autor se vyjadřuje částečně neodborně
autor používá výhradně neodborné formulace
8. Formální zpracování - celkový dojem
práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný
práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý
práce vykazuje několik drobných formálních chyb
práce vykazuje formální chyby
práce je po formální stránce nedostatečná
9. Splnění cílů práce
výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny
cíle práce včetně dílčích byly splněny
cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty
cíle práce byly jen částečně splněny
cíle práce nebyly splněny
10. Formulace závěrů práce
závěry jsou velmi správně formulovány
závěry jsou správně formulovány
závěry jsou dostatečně formulovány
závěry jsou částečně formulovány
závěry nejsou správně formulovány
11. Odborný přínos práce a její praktické využití
práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná
práce je po odborné a praktické stránce dobře využitelná
práce je po odborné a praktické stránce využitelná
práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná
práce není po odborné a praktické stránce využitelná
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12. Slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce řeší téma významné pro každý podnik a zároveň související se studovaným oborem.
Autorka hodnotila za využití matematického aparátu finanční situaci společnosti ORT-ART, s.r.o.
Bakalářská práce je standardně rozdělena na část teoretickou a část aplikační. V části teoretické
autorka shromáždila na základě dostupné literatury zejména vzorce potřebné pro výpočet ukazatelů
finanční analýzy a jejich slovní popis, dále zde charakterizuje vybrané bonitní a bankrotní modely.
V aplikační části se autorka soustředila na zpracování finanční analýzy vybrané společnosti za roky
2011 – 2013, výpočet vybraných bonitních a bankrotních modelů a slovní komentář výsledků. Na základě
provedených analýz pak autorka formulovala několik doporučení pro společnost. Jádrem práce jsou
tedy kapitoly 4 a 5, kde autorka prokázala svou schopnost teoretická východiska aplikovat v praxi.
Bakalářská práce má vhodně zvolenou strukturu kapitol, jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost.
Veškeré propočty jsou zadokumentovány v textu, resp. v přílohách. Práce splňuje požadavky kladené na
tento typ absolventské práce.

13. Navrhuji, aby se autor bakalářské práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám
(doporučení alespoň 1 – 2 témat pro diskusi u obhajoby):


Jaký cíl sledovala společnost primárně, když investovala do výstavby hotelového zařízení,
přičemž její zaměření je do oblasti zdravotnictví?



Jaké specifické přednosti (oproti jiným zařízením v blízkém okolí) společnost využívá?



Měla autorka možnost se seznámit s výsledkem hospodaření za rok 2014? Pokud ano, jaký byl
vývoj?

V Opavě dne 23.5.2015

……………………………………
podpis oponenta práce
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