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Hodnotilo se především Téma a cíle zóvěrečné práce - ZP (nóročnost, originalito, vztah k obsahu, mezi sebou, reólnost, naplnění); Teorie (srozumitelnost,
struktura, kompilace zdrojů, vztoh k tématu); Charokeistika spalečnosti/trhu (přehlednost, lanntifikace ekonamických veličin); Použité zdroje (množsNí,
strukturo, kvolita, akuólnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP
zdůvodnění hodnocení věcné a kritické

+|-
Volba tématu a cíle odpovídá náročnosti kladené na bakalářskou práci. Teoretická východiska a charakteristika společnosti
isou srozumitelně zpracovány, struktura je logická a použité zdroje jsou ve velkém množství adekvátně aplikovány.
Za silné stránky bakalářské práce lze považovat:
+ Srozumitelnost a přehlednost.
+ Bohaté využití zdroiŮ.
+ Logickou strukturu práce.
+ Vyváženost práce.

Shoda práce se zadáním

zdůvodnění hodnotení věcné a kíitické

+l-
+ Práce se shoduie se plně shoduje se zadáním.
+ Úkoly, které byly stanoveny byly splněny.

hodnocení: výborně 700-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51 b.

n

Hodnotilo se především Popis metodiky próce (postup, nóvaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (nóvaznost, proporčnost a kompletnost čóstí); Metodika
shromažďovóní dot (metody, nórďnost, postup, originalita, vhodnost, spróvnost); Metodika anoíý4 dat (metody, nóročnost, postup, originalita, vhodnost,
spróvnost); Přílohy (množství, rozmonitost, přehlednost, vhodnoý, výsledky, schéma, dotozník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZP přinóší).

ZdŮvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínkY}:

+|-
Metodika je zpracována na velmi dobré úrovni a zcela odpovídá požadavkům kladených na baka|ářskou práci.
za silné stnánky bakalářské pnáce je možné tedy považovat následuiíď
+ Správný popis metod.
+ Proyázanost teoretické a praktické části.
+ Množstvítabulek, obrázků, grafů a příloh, iež vhodně prezentuiívýsledky práce.
za menší nedostatek z metodického hlediska lze považovat:
- Nezmínění účelovýó ukazatelů v teorďické ěísti.

Hodnotilo se především Vztoh východisek a anolýzy (strukturovano§, logickó nóvaznos7 vysvětlení nóvaznosti); Analýza shromážděných dot (sofístikovanost,
rozsoh analyz, motematicky aparót); Nóvrhy a doporučení (množství, strukturo, obhájení nóvrhú, návaznost na onalýzy); Využitelnosti výsledků ZP {reólnost,
íozpačet no realizoci, prakičnost, využití v praxi, možnosti publikovóní); Nové poznotky (pokud je ZP přináší).

ZdůvodŇní hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické pňpomínky):

+|-
Praktická část navazuie |ogicky na teoretickou část prráce. Výsledky isou podrobně a správně interpretovány. Návrhy
a doporučení vycházejí z výsledků íinanční analýzy. Menším nedostatkem ie, že schází hlubší analýza příčin ekonomický
jevů a dále podrobnější okomentování Du-Pontova rozkladu.
Shrnutí:
+ Návaznost.
+ Správná interprďace výsledků.
- Hlubší analýza skutečných příčin ekonomických ievů.
- PodrobtĚ§í komentář k Du-Pontově rozkladu.

Hodnotilo se především Shodnost próce se zadáním ZP, splnění všech zadaných úkolů.
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ávěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení: ,,VÝBORNĚ'

V Ostravě dne 29. 4.2Ot8

Hodnotilo se především Stylistikl (úroveň jozyka, odbornost) a gramatiko (chyby); lednotnost (sjednocení fontú, nodpísů, barevnosti, formótovóní textŮ,

celkú); Forma (kvolita vozby, tisku, překlepyI Dodňení norem (směrnice HGF, rozsab ZP, citace zdrojú, zápis vzorců, značení tobulek, obrózkŮ).

Zdůvodnění hodnocení {wedení pozitiv, věcné a krřické pfipomínky):

+/-
Po s§y'istické stránce Ize práci považovat za velmi zdařilou, nicméně ,ry§kytuie se v ní pár uět, především v kapitole 4
,,Finanční analýza spolďnostio, které autor mohl formulovat lépe. Z hledisle gramatického §e v pnáci vryskytuie pár
drobných překlepů, které však výrazně neovlivňují celkovou úroveň bakalářské práce. Dále lze konstatovat, že autor
dodĚel jednotný styl, tykající se fontů, nadpisů, barevnosti a formátování textů. Kvalita vazby i ti§ku isou v pořádku. Autor
se snažil dodržet normy pro zpracování bakalářské práce, nicméně není dodrženo pravidlo pro zápis yzorců (vzorce nejsou
zarovnány na střed ale k levému okraii}.
Shrnutí:
+ Gramatika.
+Jednotnost.
+ Kvalita vazby.
+ Kvalita tisku.
- Jazykové obraty v kapitole 4.
- Nedodržení zápisu pro vzorce.

1. Hodlá analyzovaná společnost využít Vaše návrhy a doporučení?
2. Jaká ie výhoda a nevýhoda logaritmické metody Du-Pontova pyramidálniho rozkladu?

Celkem: 88 bodů

hodnocení: výborně 1O0-86 b.; velmi dobře 85-66 b-; dobře 65-51 b-


