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 Výborně 
(100 – 86 

%) 

Velmi 
dobře 

(85 – 66 
%) 

Dobře 
(65 – 50 

%) 

Nevyhověl 
(49 %  a 
méně) 

Volba tématu práce a jeho vymezení:  

Je práce přínosná pro praxi (teorii)?  X   

Jsou téma a cíle BP náročné?  X   

Shoduje se obsah práce s názvem práce? X    

Byla teoretická východiska využita v aplikační části? X    

Je rozsah a obsah použité literatury (zdrojů) 
adekvátní danému tématu? 

X    

Schopnost řešit problém:  

Jsou cíle práce definovány srozumitelně, 
konkrétně, reálně? 

 X   

Je z práce zřejmé, že cíle byly naplněny? 
 

 X   

Jsou jednotlivé kapitoly proporční a mají logickou 
návaznost? 

X    

Je použitá metodika (včetně příloh) zapsána 
správně a přehledně? 

X    

Jsou informace použité v BP shromažďovány a 
analyzovány metodicky a logicky správně? 

X    

Jsou závěry (návrhy) konkrétní, reálné a shodují se 
s výsledky analýzy? 

 X   
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Formální úroveň zpracování práce:  

Je slovní vyjadřování autora přesné (stylistika, 
odborná terminologie)? 

X    

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) 
v práci přehledné? 

 X   

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) 
v práci umístěny logicky? 

X    

Je BP bez gramatických chyb, překlepů a jiných 
nepřesností (citace, …)? 

 X   

 
Bakalářská práce byla ke dni zpracování posudku zkontrolována systémem Theses  s výsledkem: 

vykazuje – nevykazuje1) závažnou shodu (nad 25 %). 
 
Slovní hodnocení bakalářské práce: 

A. Jak student pracoval v průběhu tvorby závěrečné práce? 

Studentka pracovala převážně samostatně, pravidelněji práci konzultovala až v konečné fázi 
zpracování. Připomínky a náměty zapracovala konstruktivně. 
 

B. V čem spočívají přednosti práce? 

V bakalářské práci je podrobně rozpracovaná finanční analýza společnosti BONATRANS GROUP, a. s. 
za období 2009 - 2013, která je doplněna vybranými bonitními a bankrotními modely. Rovněž jsou 
výsledky společnosti, získané finanční analýzou, porovnány prostřednictvím spider analýzy s oborovými 
veličinami. 

 

C. Jaké jsou slabiny, nedostatky, chyby práce? 

Práce nevykazuje po obsahové stránce závažné chyby a nedostatky. 

 
D. Zdůvodnění navrhovaného hodnocení: 
Studentka se při zpracovávání konečné podoby práce dopustila několika chyb (gramatických i 
formálních), které bohužel snižují kvalitu bakalářské práce. Např.: 

 v tabulce 4.1 na str. 33 došlo k záměně veličin ve sloupcích absolutní změna a % změna, 

 u grafu 4.1 na str. 33 autorka neuvedla jednotky, 

 název grafu 4.4 na str. 38 je chybný, jde o strukturu pasiv, ne aktiv, 

 chybný odkaz na tabulku ukazatelů rentability na str. 40 atd. 

Rovněž bych autorce vytkla, že formulace cíle práce není zcela přesná – jejím úkolem nebylo prokázat 

důležitost zhodnocení finančního zdraví podniku, to již v mnoha odborných pramenech prokázáno je, 

ale úkolem bylo zhodnotit finanční zdraví konkrétní společnosti. 

 Návrhy a doporučení jsou velmi obecného charakteru, autorka se spíše omezila na shrnutí výsledků 

provedených analýz. 

 

 

 

  



3 

 

Navrhuji, aby se autor bakalářské práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám (doporučení alespoň 
1 až 2 témat pro diskusi u obhajoby): 

 Analyzovanou společnost je možno posuzovat na základě zjištěných výsledků jako zdravou. 
Mohla by autorka identifikovat případná rizika, která by mohla společnost ohrozit? 

 Společnost se ve sledovaném období výrazně zadlužila. Existují opatření, která pomohou zajistit 
její schopnost úvěr splácet? 

 
 
 
 
 
V Ostravě dne 30.5.2015 
 

                                                                                                                       
                                                                                 …………………………………… 
                                                                                         podpis vedoucího práce 
 
  
 

 
1) 

Nehodící se škrtněte. 

 


