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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studenta:  Václav VINICKÝ  

Téma bakalářské práce:  Analýza prodeje pevných paliv za vybrané časové období 

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 je provést analýzu prodeje pevných paliv ve společnosti 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. za časové období 2006 – 2010. 

V první části bakalářské práce student charakterizoval společnost Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s., její historický vývoj. V následující kapitole student charakterizuje 

hnědé uhlí a produkty z něho vznikající. 

V praktické části bakalářské práce se student zaměřil na podrobnou analýzu prodeje 

hnědého uhlí, briket a multiprachu v jednotlivých letech, včetně uvedení důvodů změn 

v prodeji analyzovaných produktů. 

Na základě provedené analýzy prodeje pevných paliv student provedl závěrečné srovnání 

a zhodnocení. 

Bakalářská práce obsahuje také 7 příloh, které práci vhodně doplňují. 

Bakalářská práce je zpracována přehledně, má logickou strukturu a návaznost.  

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student ke zpracování bakalářské práce přistupoval iniciativně a zodpovědně, pravidelně 

konzultoval zpracování bakalářské práce. Student se nejen zúčastnil veškerých konzultací 

v Mostě vypisovaných pro studenty dálkového studia, ale také aktivně kontaktoval 

vedoucí práce k dalším konzultacím. Student svým přístupem a zpracováním bakalářské 

práce prokázal schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

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

V rámci obhajoby bakalářské práce student odpoví na následující dotaz: 

• Jak vidíte trend prodeje analyzovaného sortimentu v nejbližších letech? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byl shledán následující nedostatek, který ale nesnižují celkovou 

úroveň bakalářské práce: 

• název třetí a čtvrté kapitoly nekoresponduje s názvy kapitol v oficiálním zadání. 

Práce splňuje veškeré formální náležitosti. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Bakalářská práce představuje ucelený přehled o prodeji hnědého uhlí, briket a multiprachu 

ve společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. za sledované období 2006 – 2010. 

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní zkušební 

komisí a hodnotím známkou 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Ostravě dne 27. května 2011 


