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ll. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KR|TÉRlí
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce,
Teoretická východiska tématu nejsou náročná, analýza z společňóití piedevším na zaŘtaae veřejně dostupných
dat
následné doporučení vnímám jako náročněiší.

Splnění

zadání

a

splrrěno

Posud'te, zda PředloŽenó závěrečnó práce splňuje zadání. V komentáři případně uved,te body zadóní,
které nebyly zcela
sPlněnY, nebo zda je Práce oProti zadóní rozšířena. Nebyto-\i zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit

závažnost, dopady a

Při zPracování byly respektovány pokyny pro zadání a v rámci možnosii
ad;;iúpň;;i iňiorráii ó zkoumaných
sPoleČnostech) se zadání dle mého názoru podařilo naplnit. Student aplikoval základní nástroje,
formuloval vlastní názor a
doporučen í.

Zvolený postup řešení
Posud'te, zda student zvolil správný postup nebo meťody řešení,

správný

Student zaČal teoretickými východisky relevantními k zadání. pozitivně rróáňóiim, zé uýtáňl i ióorie
to podstatné.
Následně PoPsal, najakých sPoleČnostech provede praktickou část, zpracoval a okomentoval praktickou
část (na praktické
části velice pozitivně hodnotím především zpracování PEST analýzy).
Na závěrshrnul a formuloval krátké doporuČenÍ. Domnívám se, že nenísnadnéinterpretovat data
a navrhovat doporučení
Pouze na základě veřejně dostuPných informací, nicméně student se s tím v rámci možnostívypořádal dobře.
Jednotlivé části práce lo8icky navazují, zmiňuje relevantní
vhodně doplňuje tabulkami a

odborná úroveň

A - výborně

Posudťe úroveň odbornosti závěrečné práce, využitíznalostí získaných studiem a z odborné literatury,
využitípodktadů a
dat získaných z praxe.

Odborná úroveň odpovídající

Formální

a

zpragování bakalářské práce.

jazyková úroveň, rozsah

práce

A - výborŇ

Posud'te sPrávnost PouŽÍváníformátních zápisů obsažený9h v próci, Posud'te typografickou
Odpovídajícídruhu práce, pouze občas drobné překlepv.

Výběr zdrojů, korektnost citací

a

jazykovou sťránku.

A

VYjódřete se k aktivitě studento při získóvání a využívónístudijních materiótů k řešení -ýbo,rĚ
zóvěrečné próce. Charakterizujte
výběr PramenŮ. Posudte, zda student vyuŽíl vŠechny relevanťní zdroje. ověřťe, zda jsou všechny převzaté
prvky řódně
odliŠenYod vlastních výsledkŮ a Úvah, zda nedošlo k porušenícitačníetiky a zda jsou bibtiograjické
citace úplnéa v souladu

s

citačnímizvyklostmi a normami.

Práce obsahuje Pestrou Škálu zdrojů jak odborných, tak vztahujícíchse ke v praktické
části sledovaným společnostem.
Použitézdroje jsou relevantní a je na ně v textu odkazováno.
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Dalšíkomentáře a hodnocení
VYjádřete se k Úrovni dosaŽených hlavních výstedků závěrečné próce, např. k úrovni teoretíckých výstedků,
nebo k úrovni a
funkČnosti technického nebo Programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hod

cELKoVÉHoDNocENí,otÁzxy K oBHAJoBĚ, ruÁvRH KLAslFlKAcE
Shrňte asPektY závěreČnépróce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. tJvedte případné
otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí,
Student velice kvalitně zPracoval teoretickou a analytickou část. 2 společnosti, na kterých je aplikována
teorie,
jsou sPoleČnosti, které jsou souČástívelkého holdingu, kde v posledních letech probíhala
velice intenzivní akviziční
Činnost. SPoleČnosti (a celý holding) operuje v energetice. Tyto 2 skutečnosti (intenzivní akvizičníčinnost
a obor
Podnikáníenergetika) dle mého názoru zpŮsobují, že není snadné (na úrovni bakalářské práce) predikovat vývoj
trhŮ a identifikovat nové investiČní atržnípříležitosti (viz Pokyny pro vypracování_ návrhová
část). Nicméně
student se v rámci svých moŽností a dostupných zdrojů pokusil interpretovat výsledky jednotlivých
analýz a
formulovat jednoduchá doporučení.
lIt.

předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním
stupněm A - vrýborně.
Otázky:

1,. Celá Škála Vámi Prezentovaných ukazatelů finančníanalýzyje široká. pokud byste měl prokaždou z2

2.

sledovaných sPoleČnostívybrat 3 klíČovéukazatele (které jsou klíčovépro řízeníspolečnosti vzhledem
k odvětví a aktuálnísituaci společností),které by to byly a proč?
V práci jste se zaměřil na energetický trh. Na jaké zdroje se domníváte, že by bylo vhodné, aby
se zaměřila
národní energetická koncepce v Českérepublice?

Datum: 15.6,2019
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