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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ  

Zadání  
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.  

  náročnější  

Vložte komentář.     

  

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.  

Vložte komentář.  

  

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

správný  

Vložte komentář.   

  

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.  

Vložte komentář.  

  

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce  C - dobře  
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.  

Vložte komentář.  

  

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.  

Vložte komentář.  

  

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.  

Vložte komentář (nepovinné hodnocení).  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE  

Předkládaná práce splňuje po formální i obsahové stránce nároky kladené na bakalářskou práci.   

K práci mám následující připomínky. Doporučoval bych v práci neužívat 1. osobu jednotného čísla, ale raději bych 

volil 3. osobu jednotného čísla (např. práce se zabývá atd.). Na straně 27 zůstala pravděpodobně nedokončená 

věta a na straně 37 a 40 zůstaly nadpisy kapitol na konci stránek.  

Doporučoval bych se zaměřit na jeden cíl práce, v tomto případě hlavní a ten byl splněn. Vedlejší cíl jako 

informace o bankovních úvěrech bych doporučoval vynechat. Jedná se o popisnou informaci bez dalšího 

rozvedení v praktické části.  

Kladně hodnotím případovou studii se závěrečným doporučením využití bankovního úvěru jako výhodnější 

varianty dlouhodobého financování konkrétního podniku. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

 

1) V čem spatřujete rizika dlouhodobého financování z cizích zdrojů v případě uvedené firmy? 

    

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.  
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