
Pro: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta  

        Institut ekonomiky a systémů řízení (545), 17. List. 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba 

 

Č.j.: 7-2016/545               Ostrava, dne 11. května 2016.  

 

Věc: Oponentní posudek bakalářské práce – studenta – Miroslav Seidl 

 

Vážené vedení institutu,  

 

     děkuji za projevenou důvěru, jako oponent zasílám tento oponentní posudek BP:  

 

ad 1.) Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění  

          všech zadaných úkolů.) 

 

     BP studenta odpovídá zadání, úkoly byly splněny. BP nevyznívá pouze jako statistická 

či zaměřená jen technicky, ale je v kapitolách 6 a 7 ekonomicky pojata, mírná škoda, že 

jsem se nedočetl rentability zpracování ropy potažmo produktů vznikajících při procesu 

rafinace, pár vzorců bych uvítal, tip – nějaká analýza hospodářské činnosti podniku – 

rafinerie, by se určitě dala najít si myslím. Např. nejrentabilnější produkty. Z důvodu, že jde o 

bakalářskou práci, jsem ale v podstatě-spokojen.  

 

ad 2.) Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti  

          jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

 

     Struktura práce je uspořádána výborně, návaznost částí je v pořádku. Co se týče úplnosti, 

tak mi v BP chybí pouze aspoň zmínka o rentabilitě-viz ad 1.), nicméně, tato BP byla 

čtivá, BP byla pro mě zajímavá.  

         

ad 3.) Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 

      Práce se mi četla, výborně, BP chybí jen špetka více ekon. pohledu na rafinaci, ač 

práce bakalářská, uvítal bych, nicméně, neznamená to pro mě snížení o stupeň hůře. 

Různé faktické a numerické informace (např. v grafech, v tabulkách) poskytl student čtenáři 

přesně, pár krát jsem namátkově i přepočetl. Oceňuji uvedení zdrojů informací, odkazy na 

literaturu za citacemi, velmi oceňuji množství využité literatury a výborně hodnotím, chuť-

vlastní zpracování tabulek, grafů. Počet tab. a grafů je dostačující a necítil jsem se zahlcen.  

 

     Student byl vůči své BP pozorný, četl si napsané po sobě, či reagoval na word červené 

podbarvení, aby neměl gramatické chyby, kterých jsem našel jen pár. V zarovnání odstavců 

napravo byla chyba snad jen 1x. – str. 18. Více v bodě ad 7.).  

  

ad 4.) Jiné poznatky, kritické připomínky. Nemám.  

 

ad 5.) Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (Mimo jiné zhodnoťte i  

          původnost práce.) 

 

     BP mi přinesla nové poznatky zejména ohledně ropy a rafinace, ekonomické 

hodnocení (kap. 6) a vyhodnocení výsledků (kap. 7) kvituji. Chtělo jen špetku přidat, více 

rozebrat ekonomicky-věnoval se trochu rentabilitě, snížení rentability s ohledem na v letech 

2014, 2015 klesající ceny ropy, bylo by to aktuálně dost zajímavé i pro studenty, potažmo 



laiky-občany, pro uvědomění si souvislostí, cen pohonných hmot u nás a ve světě. Přeci 

jenom, všichni jsme koneční spotřebitelé, např. NAFTY, benzínu, plynu dejme tomu. Léta 

nízké inflace, v Evropě spíše deflace, doba nízkých nákladů na energetické vstupy výroby 

(ceny uhlí, ceny ropy-přetlak nabídky a pokles poptávky z důvodu „břidlic“ - 2014/2015, 

zvýšená produkce USA a následné zase zavírání „frakování“) … je o čem pojednat. Nicméně, 

chápu, že už by se student mohl dostat do rozporu s rozsahem BP-co do počtu stránek či by 

výše uvedené bylo spíše vhodným obsahem případné DIPLOMOVÉ PRÁCE. V BP kvituji 

pojednání o ropě světově … celkově-spokojen.  

 

     Tip: Na www.rb.cz je možné při vyhledání slova Ropa, nalézt Vývoj cen 

ropy a inflace; Ad hoc analýza z pohledu ekonomického.  
 

     Práce studenta je jeho původní.  

 

ad 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 studijní materiály jsou v seznamu literatury.)  

 

     Student využil množství literatury, tudíž se hodně dozvěděl, což velmi kvituji. Co se týče 

citací podle mého názoru student  cituje použité studijní prameny výborně, korektně i 

s uvedením číslovky pramene, citace jsou v textu na místě a všechny citované studijní 

materiály jsou uvedeny v seznamu literatury.  

 

ad 7.) Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování.) 

 

     V této práci bylo oproti jiným, které jsem oponoval, velmi málo gramatických či 

formálních chyb. Snad jen na str. 18 nahoře – což udává nárůstu … myšleno což odpovídá 

nárůstu … a na str. 18 výpadek zarovnání textu k pravé straně, - na str. 20 v tabulce slovo 

Eport … myšleno Export … a hned pod tabulkou na této straně bylo lepší, srovnat od 

největšího do nejmenšího  objemu/tun a ne jen stroze rozepsat bez ladu a skladu 8-) … tedy 

např.: Největším dodavatelem Střední Ameriky je USA - na str. 23 věta: Další negativní 

sociální dopady výstavba a provoz plynovodu bude mít také na přímořská osídlení v okolí. … 

měla být napsána: Další negativní sociální dopady bude mít výstavba a provoz plynovodu 

také na přímořská osídlení v okolí. – na str. 26 věta začínající: Tyto se dohodli … mělo být: 

Tyto se dohodly (poněvadž společnosti se dohodly … ) – na str. 48 slovo generátore … 

myšleno generátorem … Gramatické či formální chyby jsou drobné a málo jich, 

neovlivňují informační a naučný obsah BP.  

 

ad 8.) Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již  

          využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

 

     Závěrečná práce studenta je pro mě, mírným přínosem do mé přeci jenom bankovní praxe, 

BP pomohla v získání informací. I v bance prodávám „ropné produkty“, myšleno 

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY např. laděné na ropné společnosti či na index STOXX® Europe 

600 Oil & Gas Price EUR aj. Tudíž je dobré o tématu – ropa – i rafinace/ekonomika, něco více 

vědět. Práce může být využita určitě i pro budoucí studenty.  

 

ad 9.) Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete  

          k obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře,  

          nevyhovující.) 

http://www.rb.cz/


 

     Závěrečnou bakalářskou práci studenta Miroslava Seidla doporučuji k obhajobě, upřímně 

studentu přeji úspěch, štěstí a mé hodnocení je: VÝBORNĚ.  

 

     S přátelským pozdravem (posudek vypracoval)   

        

Ing. Miroslav Sýkora 

Osobní Senior I poradce prémiové 

klientely, Raiffeisenbank a.s., Forum 

Nová Karolina 

Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava 

(zároveň absolvent VŠB – TU O., HGF,  

obor ekonomika a řízení v oblasti surovin) 

 

Tel.: +420 596 664 176, mobil: +420 731 662 831, miroslav.sykora@rb.cz  

  

V Ostravě, dne 11. května 2016.  

mailto:miroslav.sykora@rb.cz

