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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza ekonomické situace na trhu práce 
Jméno autora: Kateřina Škodová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kavan, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ŘEP FS ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o průměrně náročné, ale prakticky významné téma. 

 

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. 

Předložená závěrečná práce splňuje zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi 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. 
Studentka byla během řešení aktivní. Je schopna samostatné tvůrčí práce. 

 

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. 
Bakalářská práce splňuje zadání. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Správnost formálních zápisů odpovídá stupni bakalářská práce. Rovněž typografická a jazyková stránka. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Studentka byla při získávání a využívání studijních materiálů aktivní. Výběr pramenů je relevantní. Převzaté prvky nejsou 

vždy odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Nedomnívám se, že došlo k porušení citační etiky. Neměl jsem k dispozici 

software obrany proti plagiátorství.  

 

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 zručnost i apod. 
Dosažené výsledky odpovídají úrovni bakalářské práce, v úrovni teoretických i praktických výstupů. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce je věnována analýze ekonomické situace na trhu práce, prostřednictvím finanční analýzy vybraného 
podniku. Tímto podnikem byla společnost AUTO JAROV, s.r.o., která patří do dealerské sítě ŠKODA AUTO a.s. K sestavování 
výkazů autorka použila jako zdroje informace zveřejněné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin. Jedná se o Rozvahu a Výkaz 
zisků a ztrát za léta 2008- 2011. Také použila mladší data i za období roku 2018. Firma AUTO JAROV, s.r.o. neustále zlepšuje 
svůj hospodářský výsledek. Má kvalitní marketingové zázemí, s dostatečnou kapacitou pro služby i prodej. V současné době 
má zrenovovanou prodejnu, která slouží zvýšení kapacity prodeje vozů. Peněžní toky na konci sledovaného období vzrostly 
oproti roku 2008. Autorka v práci komentovala položky Cesh flow, které nejvíc ovlivnily výsledné hodnoty a závěry bakalářské 
práce. Následně zhodnotila celkový vývoj peněžních toků. Podnik je dle autorky schopen financovat svou hlavní činnost a 
vytvářet přebytky, které mohou být použity na nákup nových aktiv, nebo k výplatám podílu na zisku, což se pozitivně projeví 
na trhu práce. Finanční krize roku 2008 neměla na sledovaný podnik, ani na jeho vztahy s trhem práce velký dopad, i když se 
to nedá říci o velkém množství jiných a průmyslových podniků, nejen v České republice. Ve společnosti AUTO JAROV, s.r.o. se 
krize nedotkla výsledku hospodaření společnosti, ani se neprojevila extrémní redukcí zaměstnanců. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 

Datum: 8.8.2019     Podpis:     


