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POSUDEK VEDOUCÍHO  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční a technická analýza firmy ČEZ a.s. 
Jméno autora: Matěj Hofman 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Daniel Toth 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce je relativně náročné, neboť zahrnuje komplex ekonomických znalostí, včetně znalostí ekonomicko-
matematického modelování.  
 

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. 

Autor splnil jak dílčí cíle, tak cíle hlavní. Dopady na manažerské, investiční a ekonopmické  rozhodování jsou relativně 
vysoké.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Autor postupoval v součinnnosti s vedoucím práce. Na konzultačních hodinách byl vždy připraven a prokázal jak odbornou, 
tak i verbální schopnost složitou problematiku zpracovat.  

 

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. 
Odborná úroveň je velmi dobrá. Autor proázal schopnost vytežit znalosti jak ze studia sekunární literatury, tak ze zpracování 
primárních zdrojů. Výpočty, které provedl, jsou hodnotné. Někdy chybí schopnost zobecnění a jednoznačné interpretace.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor prokázal realitivně vysokou úroveň verbálního a jazykového zpracování. V posledních měsících přípravy také velmi 
zlepšil stylistické a slohové zpracování textu. Prokázal tak schopnost se zlepšovat.  

 

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. 
Autor použil dostatečné množství zdrojů. Použití zdrojů je v souladu s citační normou. Chybí cizojazyčný zdroj a seznam 
elektronických zdrojů není zcela přesný.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor prokázal schopnost v relativně krátké době zlepšit své výsledky. V posledních dvou měsících pracoval velmi 
usilovně a pečlivě zpracoval výpočty, které jsou v příloze. Považuji tyto výsledky výpočtů za velmi cenné a 
využitelné v praxi. Bakalářská práce splňuje všechny formální, obsahové a metodologické požadavky pro 
obhajobu.  
Otázka: 
Ohadněte na základě vašich prognóz a výpočtů výsledky hospodaření (pro rok 2018) vybraného podniku.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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