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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

lehčí

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář. Strategie financování v případě průmyslových podniků patří spíše k náročnějším tématům závěrečné
práce. V případě dané neziskové organizace se jedná o relativně snazší úlohu

Splnění zadání

splněno s menšími výhradami

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.
Vložte komentář. Předložená práce byla zpracována v souladu se zadáním. Míra splnění však vykazuje dílčí nedostatky.

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.
Vložte komentář. Studentka vykazovala v průběhu zpracování práce spíše nižší aktivitu. Z přístupu studentky byla patrná
identifikace s tématem. Tento pozitivní efekt byl limitován nižší kreativitou studentky, což bylo dáno mimo jiné i pocitem,
že dané téma a daná instituce nedává žádoucí prostor pro rozsáhlejší, flexibilnější a hlubší zpracování.

Odborná úroveň

C - dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Vložte komentář. Téma práce poskytovalo studentce poněkud zúžený prostor pro využití znalostí získaných studiem.
Prezentace znalosti je patrná primárně v teoretické části práce. V praktické části studentka přiblížila v dostatečné míře
současný stav aktivit dané instituce a jejího financování. Strategie financování je pojata jako integrální součást celkové
strategie instituce. Uvedené analýzy nejdou do požadované hloubky, nicméně jsou svým rozsahem i provedením
přijatelné. Totéž se týká i uvedených návrhů a řešení.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Vložte komentář. Grafické zpracování a jazyková stránka práce jsou na dobré úrovni.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi 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.
Vložte komentář. Citace jsou adekvátní tématu práce.

Další komentáře a hodnocení
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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).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Celkově lze označit zpracování tématu práce jako průměrné. Relativně na dobré úrovni je zpracování teoretické
části a části zabývající se popisem současného stavu hospodaření dané instituce. Uvedené analýzy nejdou vždy do
potřebné hloubky, nicméně jsou svým rozsahem i provedením přijatelné. V návrhové části postrádám ve
zpracování širší uplatnění invence a kreativity.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.
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