
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Životní fáze podnikání firmy GALASPORT, s.r.o. 
Jméno autora: Jakub Tuzar 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma analýzy historických životních fází českého výrobce kompozitových lodí a pádel hodnotím jako lehčí. Vzhledem k tomu, 
že student v rámci programu TZSI neabsolvoval žádné specializované oborové předměty a velkou část problematiky musel  
sám nastudovat, ohodnocuji jej v tomto konkrétním případě jako průměrně náročné.  

 

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. 

Student při realizaci práce zmapoval dostupná účetní data, která sloužila jako vodítka pro identifikaci jednotlivých životních 
fází. Interpretaci analýz pak provedl na základě konzultace s majitelem společnosti panem Ing. Galuškou. Zadání tedy 
považuji za splněné.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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 zpracování bakalářské práce několikrát konzultoval. Při řešení vytyčeného úkolu pracoval víceméně samostatně, 
byly však potřeba dílčí korekce jejího směřování.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce hodnotím jako dobrou. Student aplikoval základní nástroje finanční analýzy pro popis historie 
společnosti Galasport a identifikaci jednotlivých životních fází. Nejedná se tedy o práci, která by měla nějaký jednoznačný 
přínos pro fungování společnosti. Student však prokázal, že se dokáže samostatně zorientovat v problematice, která nebyla 
přímo předmětem jeho dosavadního studia. K odborné úrovni mám několik připomínek. Zkoumat zda je firma s dvacetiletou 
historií start-upem je trochu bezpředmětné. Dále by bylo vhodné vyhodnotit a interpretovat dosahovanou hodnotu 
ukazatelů (především ROA a ROE) ve srovnání s obdobnými podniky daného průmyslového sektoru. Kromě toho bych 
doporučil více propracovat kapitolu 5.4.2 Doporučení pro podnik. Zpracováním výhledu a návrhů do budoucnosti by se zvýšil 
přínos práce pro zadavatelský podnik. Dále se neztotožňuji s tvrzením, že má společnost Galasport praktický celosvětový 
monopol na výrobu kajaků a kánoí pro profesionální vodní slalomáře. Minimálně slovenská společnost Vajda představuje 
dalšího klíčového hráče na tomto trhu.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána srozumitelně. V některých pasážích se objevují lidovější obraty, které pro kvalifikační práce nejsou vhodné. 
Nevyskytují se v ní zásadní chyby,  překlepy nebo nesrozumitelné formulace. Grafická úroveň práce je na velmi dobré úrovni, 
pro lepší interpretaci bych doporučil doplnit graf se zachycením jednotlivých fází na časové ose a s časovými řadami 
vybraných ukazatelů (např. tržby, zisk). Rozsahem práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce.  
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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 použil relevantní informační zdroje, které v práci uvedl v souladu s citačními pravidly a zvyklostmi. Jejich počet je 
pro bakalářskou práci tohoto typu dostačující.   

 

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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student v práci s využitím nástrojů finanční analýzy zmapoval historii společnosti Galasport. Práce tedy nemá přímý praktický 
přínos pro zadavatelský podnik, spíše informace analyzuje, integruje a přetváří je do uceleného obrazu. Pro zvýšení praktického 
přínosu by bylo potřeba především hlouběji rozpracovat část návrhů a doporučení. Vzhledem k tomu, že se však student při 
zpracování nemohl opírat o znalosti z oborově zaměřených předmětů, hodnotím kvalitu práce jako dobrou – C.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Doplňující otázky k obhajobě: 

1. V čem spatřujete hlavní konkurenční výhodu společnosti Galasport?  
2. Napadají Vás nějaké další cesty, jak dále rozšiřovat podnikatelskou činnost společnosti Galasport?  

 
 
 
 
Datum: 10.8.2018     Podpis:  
 


