
Institut ekonomiky a systémů řízení           Akademický rok 2015/2016 

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

 
Hodnocení vedoucího BP:   Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. 
Jméno a příjmení diplomanta/studenta:  Miroslav Seidl 
Název BP:     Ekonomické hodnocení zpracování ropy v rafinerii 
 
Východiska práce:             18  . 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): 

+ / - 
+ student bakalářskou práci řeší ve společnosti, ve které je zaměstnán 
+ práce je zpracována přehledně, srozumitelně, použité množství zdrojů, 26 je dostatečné. Všechny jsou použity. 
+ Údaje světové za období 2004 až 2015, údaje týkající se rafinérie 2005 až 2015, tedy aktuální. 
 

 
Metodika práce:              16    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): 

+ / - 
+ postup a návaznost jednotlivých kapitol jsou logické 
+ vzorově do hloubky je zpracována historie rafinérie 
 

 
Praktická část:              27      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 ZP (reálnost, 
rozpočet na realizaci, praktičnost).  

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

+ / - 
+ práce uvede do společnosti a seznámí s výrobou, částečně i s ekonomikou výroby 
+ pro lidi mimo obor rafinérií jsou uvedeny zajímavé souvislosti, tyto souvislosti jsou managementu firmy jistě známy  
+ stěžejní je kapitola 7. Vyhodnocení výsledků 
- podkapitola 3.5 Vývojové tendence je spíše kritikou kapitalismu, než vyjádření vývojových tendencí 
 

 
Formální úroveň:             13    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 ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

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

+ / - 
+ jazykově práce na velmi dobré úrovni 
- autor se nevyhnul několika překlepům 
- autor u řady tabulek uvádí zdroj vlastní zpracování, aniž uvede, odkud data čerpal 
 

 
Pracovní disciplína:             12      bodů 
DP Stupnice 0-10 bodů                BP Stupnice 0-15 bodů 
Hodnotilo se především Nalezení vedoucího ZP a bezchybné odevzdání zadání ZP do IS do vyhlášeného termínu; Práce na ZP během zimního semestru 
(konzultace, plnění úkolů); Vyzvednutí zadání ZP do vyhlášeného termínu; Práce na ZP během letního semestru (konzultace, plnění úkolů).  

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

+ / - 
+ student při zpracování tématu několikrát konzultoval s vedoucím práce 
+ splnil i ostatní náležitosti, vč. termínů 
- naplno se práci věnoval až posledních šest týdnů 

 
Vyjádření k podobnosti práce s jinými dokumenty (kontrola na plagiáty): 
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hodnocení: výborně 100-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51 b. 

Celková podobnost práce s jinými dokumenty byla 8 %. Z každého dokumentu se shodovalo méně než 5 %. Práci lze 
charakterizovat jako samostatně napsanou. 

 
Otázky k obhajobě: 

Student by mohl komisi vysvětlit množství vyrobených produktů z tisíce tun ropy, vztah tabulek č. 10 a 12, případně č. 11 a 
13.  

 

Celkové hodnocení výborně        Celkem …86 bodů 

Doporučuji k obhajobě 
 
 
 
 
V Ostravě dne 11. 5. 2016         Oldřich Vlach 


