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POSUDEK OPONENTA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Jméno, příjmení a tituly oponenta: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA  

Jméno, příjmení a tituly studenta:  Martina Švestková  
Název bakalářské práce: POSTAVENÍ VYBRANÉ SPOLEČNOSTI NA TRHU NEROSTNÝCH SUROVIN    
 
Základní zhodnocení, východiska práce (0-25 bodů):       23 bodů 
Hodnotilo se především Téma a cíle závěrečné práce - ZP (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); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

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

+ Téma Závěrečné práce je zvoleno vhodně a autorka se v rámci BP zaměřuje na postavení konkrétní společnosti na trhu 
nerostných surovin. 
+ Cíl BP je jasně definován v Úvodu BP. Splnění cíle je v Závěru explicitně uvedeno. 
+ Obsah BP koresponduje s jejím názvem. Problém bakalářské práce je srozumitelně vymezen v Úvodu. Abstrakt 
bakalářskou práci vhodně charakterizuje. 
+ Charakteristika analyzované společnosti a odvětví je v BP provedena přehledně. Ekonomická data společnosti jsou 
zpracována finanční analýzou za období 2014-2016. 
+ Všechny analýzy použité v BP pracují s reálnou společností ve vztahu k reálnému prostředí a konkurenci. 

 

Shoda práce se zadáním (0-5 bodů):         5 bodů 
Hodnotilo se především Shodnost práce se zadáním ZP, splnění všech zadaných úkolů. 

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

+ Studentka dodržela zadanou obsahovou strukturu práce. 
+ Všechny zadané úkoly byly splněny. 
+ Předepsaná literatura byla v BP využita. 

 

Metodika a struktura práce (0-25 bodů):         25 bodů 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost částí); 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); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

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

+ Bakalářská práce je vhodně strukturovaná a její stavba má logickou návaznost. Poměr teoretické a praktické části BP je 
vyvážený. 
+ Popis metodiky práce je proveden v Úvodu a také v samostatné kapitole. Metodami použitými v BP je aplikace Porterova 
modelu pěti sil, LONGPEST analýzy, finanční analýzy, SWOT analýzy, analýzy VRIO a IFE matice.  
+ Analytické metody jsou použity ve standardní podobě. Dále jsou hodnoty škálovány, nebo jim jsou přiděleny váhy. V rámci 
finanční analýzy je použita metoda horizontální finanční analýzy, analýza poměrových ukazatelů. 
+ BP obsahuje vhodné tabulkové a grafické ilustrace, obsahuje také přílohovou část práce.  
+ V BP jsou uvedeny seznamy zkratek, tabulek, grafů a příloh. 

 

Praktická část (0-30 bodů):          27 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, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

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

+ Praktická část bakalářské práce je vhodně strukturovaná a její stavba má logickou návaznost na část teoretickou. 
+ Obsahovou část bakalářské práce tvoří výše zmíněné analýzy a porovnání s konkurenční firmou.  
+ K analýze dat byly použity standardní analýzy, nejen ve své základní podobě. 
+ Výsledky, návrhy a doporučení jsou reálné a v praxi jsou využitelné. 

 

Formální úroveň (0-15 bodů):          12 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 (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

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

+ V bakalářské práci je používán odborný jazyk, práce neobsahuje pravopisné chyby a překlepy.  
+ Stylistická a formální úroveň bakalářské práce je bez závad. 
+ Odborná literatura je vhodně zvolena a v bakalářské práci využívána.  
+ Citace tištěných a elektronických zdrojů jsou uváděny ve správné formě, dle ISO 690. 
+ Značení tabulek a obrázků je řádně provedeno. Některé tabulky jsou rozděleny koncem stránky a některé přesahují oblast 
tisku textu. 
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Otázky k obhajobě, příp. jiné poznatky a kritické připomínky: 

1) Můžete znovu posoudit a komentovat výsledek „Stručné finanční analýzy“, kde byla vyhodnocena firma Sklopísek Střeleč, 
a.s. s lepším výsledkem? 
 

 

Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení výborně        Celkem 92 bodů 

V Mostě dne 10. 5. 2018        Podpis  


