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Hodnocení vedoucího BP: RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.  
Jméno a příjmení studenta: Aneta Bikárová    

Název BP: Srovnání vybraných těžebních společností    

 
Východiska práce:          20 bodů 
DP Stupnice 0-25 bodů                   BP Stupnice 0-20 bodů 
Hodnotilo se především Téma a cíle (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění); Teorie (srozumitelnost, struktura, 
kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veličin); Použité zdroje (množství, 
struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

BP odpovídá uvedenému zadání. Cíl BP – srovnat vybrané společnosti zabývající se těžbou štěrkopísků a písků – 
studentka splnila. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, teoretická část má odpovídající náplň i rozsah.  
Charakteristika vybraných těžebních společnosti je vzhledem k tématu práce dostačující. 

 
Metodika práce:           15 bodů 
DP Stupnice 0-25 bodů                   BP Stupnice 0-20 bodů 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy, proporčnost částí, kompletnost); Metodika shromažďování dat 
(metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); 
Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, dotazník, ceník). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Studentka čerpala data ze základních účetních výkazů společností. Veškerá vstupní data jsou uvedena v přílohách. 
Autorka používá pro srovnání vybraných firem analýzu poměrových ukazatelů. Výsledky výpočtů jsou prezentovány ve 
formě tabulek a grafů.  

 
Praktická část:           25 bodů 
DP Stupnice 0-25 bodů                   BP Stupnice 0-30 bodů 
Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat 
(sofistikovanost, rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy); 
Využitelnosti výsledků DP (reálnost, rozpočet na realizaci, praktičnost).  

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

V praktické části je na základě vypočtených hodnot jednotlivých poměrových ukazatelů vybrána firma, která dosáhla 
nejlepších výsledků.  Hlavní výsledky jsou shrnuty v závěru práce. S uvedenými závěry lze souhlasit. 

 
Formální úroveň:          5 bodů 
DP Stupnice 0-15 bodů                   BP Stupnice 0-15 bodů 
Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti, formátování 
textů, celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (rozsah DP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Po formální stránce je BP na dobré úrovni, k jazykové stránce ani ke grafické úpravě nemám závažnější připomínky, až 
na neobratné vyjadřování zejména v závěru práce. Práce nemá požadovaný rozsah. 
 

 
Pracovní disciplína:          5 bodů 
DP Stupnice 0-10 bodů                   BP Stupnice 0-15 bodů 
Hodnotilo se především Nalezení vedoucího DP a bezchybné odevzdání zadání DP do IS do vyhlášeného termínu; Práce na DP během zimního 
semestru (konzultace, plnění úkolů); Vyzvednutí zadání DP do vyhlášeného termínu; Práce na DP během letního semestru (konzultace, plnění úkolů).  

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Autorka využila konzultací pouze v minimální požadované míře. Největší úsilí vyvíjela těsně před termínem odevzdání 
BP.  

 
Otázky k obhajobě: 

Čím byl způsoben výrazný pokles rentability vlastního kapitálu firmy CEMEX Sand, k. s. v roce 2012 a 2013? 
 
 

 
Celkové hodnocení velmi dobře     Celkem 70 bodů 
Doporučuji k obhajobě 
 
V Ostravě dne 25. 5. 2015         Podpis 


