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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Finanční instituce čelí značnému regulačnímu a konkurenčnímu tlaku, což vede k nutnosti neustále zvyšovat kvalitu a
přesnost v oblasti kalkulací. Takto koncipovaná práce přitom vyžaduje dobrou znalost teoretických východisek, stejně jako
procesů a produktů, kde má být řešení aplikováno.

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.
Zadání bylo splněno podle původní představy.

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.
Studentka pracovala samostatně, dle potřeb dílčí části konzultovala, doporučení vedoucího v práci využívala.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odborná úroveň práce odpovídá zadanému tématu, je systematicky členěná, jejím hlavním přínosem je využití podkladů
z praxe a jejich tvůrčí rozvinutí.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální zpracování je pečlivé, drobné nedostatky nejsou na úkor čitelnosti a přehlednosti textu. Některé popisky
v seznamu zkratek nejsou zcela konzistentní. Rozsah odpovídá řešenému tématu.

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.
Využité zdroje jsou relevantní, odkazy korektní. Bylo by vhodné použít více (i zahraničních) zdrojů z konkrétní oblasti řešení
(kalkulace a controlling v bankách – česká učebnice od Kašparovské je, při vší úctě, pro daný účel dost povrchní).
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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.
Otázka k obhajobě:
Jak konkrétně stávající a navrhovaný kalkulační systém řeší situace, kdy jde o shodný produkt, ale jednotlivé transakce se
liší formou distribuce a administrace, což ovlivňuje reálné náklady (například je možné ho sjednat „na přepážce“ nebo
prostřednictvím elektronického bankovnictví)? Vysvětlete na konkrétním příkladu.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Práci jako celek považuji za užitečnou, vyžadující dobré zvládnutí teorie a porozumění praktickému problému, na
který má být aplikovaná, přičemž nemá podstatné nedostatky v žádném ze sledovaných kritérií; doporučuji ji tedy
k obhajobě.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 28.5.2020

Podpis:
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