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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza firem v ICT a energetice 
Jméno autora: Daniel Milka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Ing. Josef Černohous 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání se projevuje především ve srovnání dvou odlišných sektorů ekonomiky země. 

 

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. 

Bakalant splnil všechny body předepsané v zadání práce. Vypracoval hodnotnou bakalářskou práci, pro kterou čerpal 
ekonomické data z volně dostupných zdrojů.   
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Na konzultace bakalant docházel pravidelně a vždy měl připravené dotazy, jak by práci mohl obohatit. Je škoda že práci 
odevzdal půl roku před vlastní obhajobou, avšak na její hodnotě to neubírá.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Práce obsahuje látku získané studiem i vlastním samostudiem. Využil nejen doporučovanou literaturu ale i další, která 
prohlubovala a rozšiřovala jeho znalostí získané během studia v bakalářském programu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Drobným nedostatkem je pravděpodobně nevhodně zvolený font písma u ukazatelů FA v teoretické části, se kterým si 
tiskárna nedokázala poradit. Struktura práce, grafy, tabulky i obrázky splňují standarty, kladené na tuto práci. Drobné 
překlepy nenarušují přehlednost a plynulou čtivost práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Bakalant zpracoval ve své práci dostatek relevantních zdrojů kladených na tento typ práce, které uvedl jako bibliografie 
práce. 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Moje hodnocení reflektuje nejen  celkový přístup bakalanta, ale především kvalitně zpracovanou odbornou 

bakalářskou práci.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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