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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv odštěpení na finanční zdraví podniku CNC TVAR s.r.o. 
Jméno autora: Kohoutek, Štěpán 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Daniel Toth 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor formuloval náročné téma, které předpokládá komplexní znalosti finanční a ekonomické analýzy, včetně právního 
pozadí problematiky.  

 

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 postupoval velmi pečlivým a standardním způsobem. Požil vybrané metody finanční analýzy. Bakalářská práce jde 
svým pojetím až za hranice cílů, které jsou v zadání.  

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Metodický postup je zcela správný až vynikající. Autor využil metody finanční analýzy, jejíž výsledky správně interpretoval.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je výborná, v některých pasážích kvalitativně překračuje požadavky na bakalářskou práci. Autor využil jak 
poznatky z dostupné literatury, tak zpracoval vlastní výsledky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je výborná. Autor se nedopustil žádných typografických a formální chyb a použil vědecký 
styl vyjadřování.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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 citační normu, korektním způsobem citoval vybrané zdroje. Chybí cizojazyčný zdroj. 

 

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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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce splňuje všechny předpoklady pro obhajobu. Autor přistupoval k problematice velmi pečlivým 
způsobem a zpracování svědčí o hluboké znalosti podniko-hospodářských souvislostech.  
Otázka: 
Po odštěpení sledovaného podniku má dojít ke snížení nákladů? O jaké jde náklady a v jakém rozsahu?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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