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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV- Plast a.s. 
Jméno autora: Viktor Vaněček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.  
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií, ČVUT MÚVS  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá oboru a stupni studia. 

 

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. 

Cíl práce byl splněn. 

 

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. 
Student  práci průběžně konzultoval a chodil na konzultace dostatečně připraven, prokázal schopnost samostatné tvůrčí 
práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor využil znalostí získaných studiem, propojil je, a s použitím vnitropodnikových dat konkrétní firmy řešil problém na 
základě jejích požadavků. Navrhovaná řešení ekonomicky vyhodnotil. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má adekvátní rozsah, v textu jsou drobné překlepy a občas i pravopisné chyby - zejména v interpunkci, shodě 
podmětu a přísudku, psaní číslovek, velkých písmenech, ale najdou se i hrubší chyby.  Ilustrační grafy a tabulky jsou v přesně 
potřebném rozsahu, přehledné a s korektními popisky. 

 

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. 
Student pracovala s dostupnými knižními zdroji z oblasti řízení zásob a s vybranými vnitropodnikovými daty. Zdroje jsou 
uvedeny a citovány, někdy je citováno neúplně (neznámý zdroj z managementmania.com, kde je přitom přímo uveden zdroj 
správné citace).  Tyto drobné nepřesnosti nejsou zásadním porušením citační etiky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Analýza pracovního kapitálu po složkách, které je možno efektivně řídit (zásob, pohledávek) byla provedena 
precizně, na jejím podkladu jsou formulována doporučená opatření a vyhodnocen jejich možný dopad. 

Otázka k obhajobě: 

1) Společnost je dlouhodobě (až na poslední rok) ztrátová - pomůže jí výrazně řízení pracovního kapitálu? Jaké 
dopady mají efekty řízení pracovního kapitálu na hospodářský výsledek podniku? 

2) Která doporučení budou ve firmě implementována? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
Datum: 9.6.2018     Podpis: 


