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Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které
nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.
Závěrečná práce splňuje zadání v plném rozsahu.

Závěrečná práce splňuje zadání v plném rozsahu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte
schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Student práci zpracoval samostatně, aktivně ji konzultoval s vedoucím práce a samostatně získával aktuální
data současného realitního trhu v oblasti, uvažované pro svůj projekt.
ložte komentář.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití
podkladů. Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat
inženýrský přístup při řešení.

V práci jsou využity a prakticky aplikovány poznatky a znalosti získané studiem a v rámci působení
u podniku Metrostav. Odborná úroveň a znalosti použité v rámci práce jsou velmi dobré, student
důkladně prostudoval účetnictví a informační systém velké stavební firmy. Aplikace poznatků ze
studia kurzů finančního řízení je pozitivním rysem.
.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku práce a její celkovou srozumitelnost

Práce má dobrou jazykovou úroveň. Je napsána přehledně a logicky řazena. K formální stránce
nemám žádné připomínky. Jazyková i stylistická úroveň práce je výborná

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce.
Posuďte výběr pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v
souladu s citačními zvyklostmi.

Student čerpal z důvěryhodných a k tématu práce vhodně zvolených pramenů; citace jsou v
souladu s normami a zvyklostmi.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Téma práce je po několika letech zase věnováno zásadní oblasti ekonomického řízení – výstupům
z oblasti systému účetnictví velké stavební firmy. Zpracování je výborné.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
Práci doporučuji k obhajobě.

