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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Kateřina HEGEROVÁ 

Téma bakalářské práce:  Zhodnocení finančního zdraví vybraných těžebních podniků 

pomocí poměrových ukazatelů na základě veřejně 

dostupných zdrojů 

Rok obhajoby: 2016 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční zdraví tří vybraných těžebních 

podniků, a to pomocí poměrových ukazatelů. Při hodnocení finančního zdraví studentka 

vycházela pouze z veřejně dostupných zdrojů. 

Pro splnění uvedeného cíle studentka nejprve definovala základní pojmy spojené s danou 

problematikou a následně stručně popsala tři podniky, které se zabývají těžbou. Jedná se o 

OKD, a.s., Severočeské doly, a.s. a společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

Navazující praktická část obsahuje zhodnocení vývoje poměrových ukazatelů rentability, 

aktivity, likvidity, stability a produktivity práce za období 2010 – 2014 u jmenovaných 

společností a jejich porovnání. 

Práce je doplněna 12 přílohami, které obsahují rozvahy a výkazy zisku a ztráty 

jmenovaných společností a také celkové shrnutí výsledků. 

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  

3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byl v bakalářské práci shledán následující nedostatek, který ale nijak 

nesnižuje celkovou úroveň práce: 

 u vzorců 28 a 29 studentka neuvedla jednotky. 
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4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka ke zpracování bakalářské práce přistupovala iniciativně a zodpovědně. Práci 

zpracovávala průběžně a dodržovala stanovené termíny konzultací. Studentka prokázala 

schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly v bakalářské práci shledány žádné závažné nedostatky. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je vhodným podkladovým materiálem pro studenty, kteří se chtějí s danou 

problematikou seznámit.  

7. Vyjádření s k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů 

Dle „Protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů“ činí celková podobnost 2 %. 

Jedná se pouze o podobnost v odborné terminologii.  

8. Celkové hodnocení práce. 

V rámci obhajoby bakalářské práce studentka odpoví na následující dotaz: 

 Zhodnoťte vývoj ceny černého a hnědého uhlí na českém a světovém trhu. 

 

Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím klasifikačním stupněm „výborně“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 7. května 2016 


