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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Market analysis of globál rolling stock industry, Market analysis of Czech 
rolling stock industry

Jméno autora: Abdullah CIVÍ LI BAL
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS)
Katedra/ústav: Department of Management and Economy
Oponent práce: Ing. Vladimír Žáček, CSc., MBA
Pracoviště oponenta práce: Ústav řízení a ekonomiky

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
The theme of bachelor thesis is a very difficult for finalizing bachelor study, because the theoretical familiarity is forming 
during the master studying program, in špite of student studied theory carefully and he handled necessary theoretical 
knowledge to work out the theme.______________________________________________________________________

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Theme was successfully accomplished, even though in terms of theory that is much more broad and specialized in more 
branches, the student focus represents the narrow view.______________________________________________________

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
The right procedures were selected to solve the theme, according to student theoretical knowledge.

Odborná úroveň C - dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe.
The technical level of bachelor thesis is appropriate with the bachelor studying program._________________________

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bachelor thesis complying with requirements on this piece of work.___________________________________

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami.
Student demonstrated great activities in the process gaining necessary theoretical knowledge, even though the theory of 
market analysis is broader._________________________________________________________________________ __

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení)._________________________________________________________________
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lil. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

1. What kind of materials can be offered by rating agencies as Moody's, S&P or Fitch for the market analysis?
2. What is importance of statistic bureaus of States if the market analysis is prepared?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.
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