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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Currency Risk Management in Selected Exporting Company 
Jméno autora: Ondřej Vomáčka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Podnikání a management v průmyslu 
Vedoucí práce: Ing. Daniela Čermáková 
Pracoviště vedoucího práce: VŠE 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je průměrně náročné z hlediska vybraných metod a zdrojů.  

 

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. 

Zadání práce bylo splněno bez výhrad. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student je schopen samostatné tvůrčí práce, jelikož v průběhu psaní téměř nekonzultoval. Práce byla odevzdána na poslední 
chvíli, takže jsem neměla možnost ji ovlivnit.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student prokázal, že se orientuje ve způsobech zajištění, jak externích, tak interních.  Svoje znalosti prokázal v praktické 
části, která je velmi propracovaná a kvalitně zpracovaná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková a stylistická úroveň práce je na výborné úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Tato oblast je největší slabinou práce. Teoretická část práce je v podstatě sepsaná ze dvou zdrojů, a to Mezinárodních financí 
od Durčákové a Mandela a online zdroje investopedia.com. Pohledem do literatury zjistíme, že student čerpal především 
z české literatury. V soupisu použitých zdrojů navíc chybí uvedeny internetové zdroje. Citace by měly být častější, na 
některých místech student necituje vůbec.  
 

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 zručnost i apod. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce je zpracována velice pečlivě, na dobré jazykové úrovni. Kvalitu práce snižuje výběr literatury, student 
využíval v podstatě dva zdroje – Mezinárodní finance od Durčákové a Mandela a online zdroj investopedia.com. 
Praktická část je na velmi dobré úrovni a student v ní prokázal orientaci v tématu.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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