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hodnocení: výborně 100-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51 b. 

Hodnocení vedoucího BP: RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.  
Jméno a příjmení studenta: Euklides Mendes    

Název BP: Ekonomická analýza vybraného podniku    

 
Východiska práce:          15 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 – provést ekonomickou analýzu vybraného podniku – student splnil. Jednotlivé 
kapitoly na sebe logicky navazují. V teoretické části nejsou uvedeny všechny ukazatele používané dále v praktické části 
a v některých vzorcích se vyskytují chyby (ukazatele ROCE, pohotová likvidita). 

 
Metodika práce:           10 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): 

Autor čerpal data ze základních účetních výkazů společnosti. Vstupní data jsou uvedena v přílohách. Autor používá 
horizontální a vertikální analýzu a analýzu poměrových ukazatelů. Hlavní výsledky jsou prezentovány v textu BP, 
detailní výsledky pak v přílohách. Přílohy nejsou příliš přehledné a pečlivě zpracované.  

 
Praktická část:           20 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): 

Autor aplikuje metody popsané v teoretické části. V případě horizontální analýzy měly být v příloze uvedeny i relativní 
změny. Graf č. 8 nekoresponduje s tabulkou č. 2. Názvy ukazatelů likvidity nekorespondují s názvy uvedenými 
v teoretické části. Vysvětlení poklesu ukazatele ROCE v roce 2010 je chybné.  

 
Formální úroveň:          10 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. Tabulky však nemají jednotný styl, autor v nich používá různé druhy písma, 
u grafů není uveden zdroj.  

 
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): 

Student odevzdával BP až k 30. 8. 2014. Konzultací využíval v minimální míře. 

 
Otázky k obhajobě: 

Vysvětlete souvislost tabulky č. 3 a grafu č. 9 v kapitole věnované ukazatelům rentability. 
 

 
Celkové hodnocení dobře     Celkem 60 bodů 
Doporučuji k obhajobě 
 
V Ostravě dne 25. 5. 2015         Podpis 


