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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Transformace obchodní společnosti 
Jméno autora: Špatenková Markéta 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ivo Moll 
Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadané téma patří k méně náročným. 

 

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. 

Zadání „popsat proces změny právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost“ bylo 
splněno. 

 

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

Těžištěm práce je uvedení časového harmonogramu přeměny společnosti s ručením omezením na akciovou.  

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Znalosti a podklady byly využity převážně správně. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce F - nedostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková stránka práce je její největší slabinou. Problematické formulace mnohdy nedávají smysl (např. věta „Výsledky 
hlasování byly podány předsedou notář k součtu hlasů a k vizuálnímu zjištění.“, strana 41); jiná tvrzení či věty jsou díky až 
nulové stylistické obratnosti chybná (např. věta „Valná hromada se rozhoduje prostou většinou hlasů, to znamená více než 
50% přítomných společníků, pokud společenská smlouva neurčí jinak.“ strana 10); také chybná interpunkce a časté překlepy 
na čtivosti práce dramaticky ubírají. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Zdroje jsou vybrány relevantně; jejich uvedení v „Seznamu použité literatury“ je ale více než chaotické. Vše je deklarováno 
jako monografie (monografie, zákony, internetové zdroje, znalecké posudky, informace o firmách) nejednotnou formou bez 
uspořádání. 
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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. 
Práce působí dojmem samostatně vytvořeného díla vzniklého pod obrovským časovým tlakem, který vzal autorovi možnost 
si svůj výtvor na závěr alespoň přečíst. Tento dojem zesiluje i absence citací ve většině textu.  
Posuzovaná práce se podle mého soudu pohybuje na hranicích toho, co lze ještě uznat za závěrečnou práci bakalářského 
studia. 

 
 
 

 

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. 
Hodnocení výrazně ovlivňují jazykové a formální nedostatky. 
 
Otázky k obhajobě: 
Nebyla omylem vytištěna a odevzdána jiná než poslední verze díla? 
Rovnici ze strany 38 označenou jako „Rovnice 1 rovnice FCFE“ s následným vysvětlením uveďte správně. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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