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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:

Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností
Marek Požár
bakalářská
Fakulta stavební (FSv)
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Ing. Radan Tomek, MSc.
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv, ČVUT v Praze

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Náročnost tématu práce lze hodnotit jako standardní.

Splnění zadání

Zvolte položku.

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.
Splnění zadání práce nelze hodnotit, neb není v práci uvedeno.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup řešení byl správný, logicky a přehledně strukturovaný. Metody řešení byly pro téma a účel práce plně dostačující.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Student v práci plně využil znalostí o finanční analýze nabytých studiem, včetně dalších, získaných z odborné literatury a
ostatních zdrojů. Odborná úroveň práce je vysoká, student pro zpracování tématu práce dokázal zpracovat všechny
potřebné informace o hospodářských výsledcích analyzovaných podniků, dát jednotlivé hodnoty a ukazatele do správných
souvislostí a vyvodit z nich správné závěry.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální náležitosti byly splněny, po jazykové a stylistické stránce je text na dobré úrovni. Rozsah práce je standardní.

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.
Student čerpal z důvěryhodných a k tématu práce vhodně zvolených pramenů; citace jsou v souladu s normami a
zvyklostmi.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: Klepněte sem a zadejte datum.

Podpis:
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