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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení finanční stability vybraných stavebních společností 
Jméno autora: Tereza Herčíková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Radan Tomek, MSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce lze označit za standardní. 

 

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. 

Studentka zadání plně vyhověla.  

 

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

Strukturu práce a postup i metody jejího zpracování hodnotím jako vhodné a správné. 

 

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. 
Odborná úroveň práce je vysoká, studentka pro zpracování tématu práce dokázala zpracovat všechny potřebné informace 
o hospodářských výsledcích analyzovaných podniků, dát jednotlivé hodnoty a ukazatele do správných souvislostí a vyvodit 
z nich správné závěry. Je jen škoda, že se studentka u zjištěných hodnot zkoumaných finančních ukazatelů více nezamýšlí 
nad jejich příčinou a nenavrhuje možná řešení zjištěné situace studovaných podniků (ač jde o práci bakalářskou). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce splňuje požadavky na formální náležitosti i úpravu. Práce je úhledně zpracována, jazyková úroveň je dobrá, rozsah 
práce je díky mnoha ekon.informacím a vyšším než obvyklém počtu hodnocených podniků mírně nadstandardní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Zdroje byly k tématu práce zvoleny vhodně, v dostatečném rozsahu a byly využívány v souladu s normami a zvyklostmi. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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