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Povinná kritéria hodnocení práce 
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Splnění cílů práce       

Úroveň zvoleného postupu řešení       

Využitelnost výsledků práce       

Shrnutí výsledků a formulace závěrů       

Práce s odbornou literaturou a dalšími prameny       

Formální vzhled a struktura práce (normy, předpisy)       

Jazyková úroveň práce (stylistika, gramatika)       
 
Slovní zdůvodnění zejména při hodnocení A nebo F: 
Předložená bakalářská práce prokázala praktické znalosti studentky v oblasti základů finanční 
analýzy. Výsledky porovnání ziskovosti českých a slovenských provozovatelů distribučních 
soustav jsou zajímavé a po praktické stránce užitečné. Studentka bezesporu splnila cíle práce, 
které si vytyčila. Kladně také hodnotím přehlednost přiložených příloh na CD. Po formální 
stránce bych však studentce doporučil, aby při případném psaní navazující práce omezila 
číslování kapitol do max. 3 úrovně a zavedla přehledné číslování vzorců.   
 
Otázky k obhajobě práce: 
1. Zdůvodněte, proč předpokládaný vztah ROE > ROA platí pro české distribuční 
společnosti,ale není podle Vás ve většině případů platný pro slovenské distribuční 
společnosti. Na str. 17 postrádám Váš komentář k dané situaci. Souvisí uvedený závěr s 
nějakými odlišnostmi mezi Českem a Slovenskem? 

2. Ve své práci na str. 14 uvádíte, že počet zaměstnanců společnosti E.ON Distribuce, a.s. je 
42, přitom počet zaměstnanců společnosti ČEZ Distribuce, a.s., je podle Vás 1208. Jak si 
takový rozdíl vysvětlujete? Čím je způsoben? 



3. Ve své práci na str. 5 uvádíte, že : "v roce 2007 se uskutečnil unbundling, který znamená 
přeceňování majetku…". Vámi uvedené konstatování považuji za zavádějící. Můžete uvést 
přesnou definici unbundlingu v širších souvislostech ? 

 

Navržená výsledná známka:  B - velmi dobře    
 
V Praze dne 7. 6. 2015     
 podpis oponenta práce 


