
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

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: Řízení a ekonomika podniku 
Oponent práce: Ing. Josef Košťálek 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, fakulta strojní, obor Řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka si zvolila zadání, které považuji za 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. 

Lze konstatovat, že zadání práce bylo splněno. 

 

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

Teoretickou část považuji za správně zpracovanou. Autorka vychází z různých informačních zdrojů a popisuje teoretická 
východiska a metody. V praktické části postrádám větší provázanost mezi finanční situací podniku a jejím dopadem na 
nezaměstnanost, resp. na situaci na trhu práce. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autorka práce dokázala, že dokáže pracovat s informačními zdroji i to, že je schopná samostatné tvůrčí práce a tvůrčího 
uvažování. Praktickou část však považuji za příliš popisnou a postrádající vlastní názory, doporučení, metody řešení 
problému atd. Navíc by bylo vhodné jednotlivé oddíly uvést více v soulad a více popsat vazby např. mezi Cash flow, 
rozvahou, stavem zaměstnanců atd. Vzhledem k názvu práce by bylo vhodné zaměřit větší rozsah (více stran) situaci na 
trhu práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové úrovni je práce v pořádku. Rozsah práce je v pořádku. 
V úvodu není zarovnán pravý okraj. 
U obrázků a grafů není uveden zdroj. Pokud je autorka vyrobila sama je vhodné uvést pod název grafu či obrázku „zdroj 
vlastní“. 
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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. 
Použité zdroje shledávám jako adekvátní, jejich množství je dostatečné. Při citování bych doporučil rozlišovat 
zda se jedná o citaci přímou či nepřímou a kromě zdroje uvádět i příslušnou stranu např. ( [1], s. 115). 

 

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. 
Jako hlavní negativum práce považuji to, že se studentce nepodařilo dostatečně jasně formulovat reálný problém, který 
bude ve své práci řešit a tím předvést aplikaci teoretických metod a jejich implementaci na reálnou situaci. Na druhé 
straně studentka provedla užitečnou analýzu finanční situace v podniku. 

 
 

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. 
 
Práci považuji za příliš empirickou a málo analytickou. Práce neobsahuje ani jeden vzorec. Rovněž postrádám 
jasnou artikulaci vlastních dosažených výsledků a přínosů pro podnik. 

Na druhé straně práce je cennou analýzou vývoje finančních toků s komentářem faktorů, které vývoj těchto 
finančních ovlivnily. Autorka prokázala, že je schopná sehnat si informační zdroje a pracovat s nimi. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o bakalářskou práci navrhuji shovívavější hodnocení D – uspokojivě. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
Otázky: 

1. Uveďte vztah pro výpočet Cash flow nepřímou metodou?  
2. Jaké jsou Vaše návrhy a doporučení v oblasti finančního řízení společnosti Auto Jarov s.r.o.?  
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