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ll. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KRlTÉRlí

Splnění zadání
Posuďte, zdo předloženó zóvěrečnó próce sptňuje zadóní. V komentóři přípodně uvedte body zodaní, které nebyly zcela

splněny, nebo zda je próce oprotizodóní rolzšířeno. Nebylo li zodanízcela splněno, pokuste se posoudit zóvožnost' dopady a

přípodně i přÍčiny jednottivých nedostqtkŮ'

.]edná 5e;standardnípráci z dané oblasti ekonomiky podniku'

zuot"ny'po.t,rp i"š"ni spravny

Posuďte, zda student zvolil spróvný..po,tup nebo meto'dy řeše'ni'' 
' u, že se jedná o

réma je'z hlediska obtížnosti a možné inovatlvnosti třeba pokládat za standartní, zejména vzhIedem k tom

menší a střední staVebnÍ

odborná úroveň
Posuďte úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znolostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podklodů o

'::í::::"'::r:ri:';;;ní na dané téma finanťní analýzy stavebnich podniků, práceje dostatečné rozsáhlá a Vcelku Velmi

podrobná, na dané téma 5e jedná o kompletnÍsoubor osvědčených a tradičních anaIytických metod Vhodných pro úroveň

středních a malých firem

@ c--ao!i9
vyjaar"t" ri t o*tiritě studento při zÍskavónía využívóni studijních materiótů k řešení zóvěrečné próce' Charokterizujte

v;,bě, prorn"rů. Po uďte, zdo student využil všechny relevontní zdroje. ověřte, zdo jsou všechny převzaté prvky řódně

ádtišeny od vlostních výsledkŮ a úvah, )do nedošlo k porušenícitoční etiky a zdo jsou bíbliograÍické citace úplné o v soulodu

é ukazatele stavební fi

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné próce, nopř. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovnio

Íunkčnosti technického nebo progromového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentólnÍ zručnosti apod'

Vložte komentář (nepovinné hod
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ltt. celxovÉ Hool,locrní, orÁzxv r oeHAJogĚ, tvÁvRn xustrtrlcr

shrňte dspekty závěrečné próce, které nejvíce ovtivnity Vaše celkové hodnocení' IJveďte přípodné otázky' které by

mět studint zodpovědět při obhajobě závěrečné prdce před komísí'

Ve své práci uvádíte' že hoono.l"l p.J"iky mají nadprůměrné hodnoty RoE, čím jeto zejména způsobeno

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C _ dobře'
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