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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem BP je zanalyzovat finanční situaci dvou vybraných stavebních společností a navrhnout řešení ke zlepšení stavu. Zvolené 
téma hodnotím jako průměrně náročné. 
 

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. 

Předložená práce splňuje zadání jen částečně. Jak teoretická část, tak praktická část analýzy jsou zpracované povrchně. Část, 
kde by měla autorka navrhnout konkrétní řešení/doporučení, v BP chybí.  
 

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

Postup řešení je metodologicky správný. 

 

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. 

Ze základních metod finanční analýzy autorka aplikovala analýzu poměrovými a rozdílovými ukazateli, přínosem mohlo 
být i zpracování horizontální a vertikální analýzy. Práce obsahuje velmi pěkně zpracované tabulky i grafické zpracování 
výsledků s přiměřeným komentářem.  

 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce splňuje formální náležitosti, grafická úprava je velmi pěkná, nechybí grafy či tabulky vlastní tvorby. Stylistická úroveň 
práce je velmi dobrá, věty jsou srozumitelné, občas se vyskytují překlepy. Autorka poněkud plýtvá místem, na stránkách 
mohlo být mnohem více textu. 

 

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. 

Práce využívá požadované množství zdrojů, ne na všechny je v textu odkazováno (9 – 12). Všechny převzaté informace 
jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků, bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi.  

 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předložená bakalářská práce splňuje základní obsahové, formální a jazykové požadavky kladené na vysokoškolské práce 
obhajované na tomto stupni studia. Autorka prokazuje znalosti získané studiem, doplněné o poznatky načerpané z odborné 
literatury. Při zpracování měla jít jednak více do hloubky, dále pak, na základě vyhodnocení výsledků analýz, měla navrhnout 
možná řešení pro zlepšení finanční situace, což byl jeden z cílů BP. 
 
Otázka k obhajobě:  
K jakým doporučením pro management společností studentka v průběhu řešení práce dospěla? 

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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