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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

V diplomové práci jsou zpracovány všechny části vyplývající z úvodního zadání. 

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

částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura práce je dodržena dle požadovaného zadání, jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost a 

v práci je patrný vyvážený poměr mezi teoretickou a praktickou částí.  

3. Základní hodnocení závěrečné práce 

Práce obsahově i strukturně splňuje všechny požadavky, které byly stanoveny při jejím zadání. 

V praktické části jsou pečlivě popsány výstupy jednotlivých analýz. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

slohově náročnější obsah, jsou slovní výstupy patřičně podpořeny tabulkami a grafy, což umožňuje 

získat z výstupů srozumitelný ucelený přehled. Výraznější odchylky ve vstupních datech včetně příčin 

jejich vzniku a jejich následné dopady do výstupní analýzy jsou náležitě okomentovány. Navržená 

opatření jsou srozumitelná a logická. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky 

Bez připomínek. 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Praktická část je průběžně doplňována výsledky jednotlivých analýz a komentáři k vykázaným 

odchylkám, což jsou výstupy, se kterými společnost následně může dále pracovat. Výsledná opatření 

vyplývající z těchto dílčích výstupů jsou pak navržena v kapitole 5 diplomové práce. Z celkového 



pohledu lze práci vyhodnotit jako samostatně vypracované dílo, kde si autorka „pohrála“ s velkým 

množstvím výpočtů a hodnocení. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Studijní materiály jsou v práci využity s rozmyslem a v rozumné míře. Odkazy na literaturu jsou 

uvedeny správně, seznam literatury je kompletní. 

7. Hodnocení formální stránky 

K formální stránce závěrečné práce nemám výhrady. Z hlediska českého jazyka je práce zpracována 

srozumitelně. Text je čtenářsky náročnější, nicméně to vyplývá ze zvoleného tématu, kde je nutno 

zpracovat velké množství matematických údajů. 

8. Jaký je způsob využití práce? 

Výstupy diplomové práce lze využít nikoli plošně, ale rozhodně v prostředí analyzované společnosti. 

9. Celkové hodnocení práce 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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