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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ekonomické aspekty změny formy podnikání společnosti Jan Horák 
Jméno autora: Bc. Jan Horák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku (12138) 
Vedoucí práce: Ing. Bc. Ladislav Vaniš 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku FS ČVUT v Praze, Praha 2, Karlovo náměstí 13  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předkládaná práce, jejímž výsledkem je změna formy podnikání, představuje z podstaty zadání průměrně náročné. 
Z hlediska ekonomických aspektů, jejich důkladnou analýzou a zavedení do praxe se stává zadáním náročnějším. 

 

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. 

Obsah předložené diplomové práce splňuje zadání. 

 

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. 
Student byl během řešení a tvorbě práce aktivní, a to i přes omezení a komunikace výhradně v on-line režimu. Dohodnuté 
termíny dodržoval, práci průběžně konzultoval a na konzultace byl vždy připraven. Zcela jistě je schopen samostatné tvůrčí 
práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Úroveň odbornosti práce je na výborné úrovni, autor využil znalosti získané studiem korporátních společností a jejich právní 
problematiky, ale zejména využil znalostí v oblasti kalkulací a dalších ekonomických a marketingových disciplín. Zároveň je 
aplikoval na reálných hodnotách přímo ve společnosti.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená práce je po stránce rozsahu i obsahu v pořádku, taktéž i po typografické a jazykové stránce. Také po formální 
stránce nemám k práci žádné podstatné výhrady. 

 

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. 
Výběr zdrojů a pramenů odpovídá tématu práce. K porušení citační etiky dle mého názoru nedošlo, převzaté prvky jsou 
v práci dostatečným způsobem ozdrojovány.  
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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. 
Úroveň dosažených výsledků této práce považuji za velmi přínosnou. Zejména zpracování v oblasti kalkulací pokládám za 
výborné. Práce je rozhodně důležitým komplexním podkladem pro společnost JAN HORÁK. Také přílohy ve formě precizně 
navržených tabulek s využitím tabulkového procesu umožňují využívat realizovat okamžitě na případné změny ve vstupech. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Moje hodnocení práce ovlivnil celkový přístup studenta ke tvorbě předkládané práce.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 30.7.2021     Podpis: Ladislav Vaniš v. r. 
 


