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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza zakázek malého výrobního podniku pro možné rozhodování o 
jeho dalším rozvoji 

Jméno autora: Josef Fajt 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku (12138) 
Oponent práce: Ing. Bc. Ladislav Vaniš 
Pracoviště oponenta 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. 
Analýza týkající se zakázek v malých podnicích je závislá na dostupnosti, komplexnosti a přehlednosti zpracovávaných dat. 
Z tohoto pohledu se mi jeví zadání práce jako náročnější. 

 

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. 

Z pohledu přístupu autora k řešení analýzy považuji zadání práce za splněné. 

 

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

Obsah bakalářské práce postupně seznamuje s oblastí business intelligence a jeho složek. Poté podrobně analyzuje stávající 
stav a následně se snaží navrhovat příslušná opatření. Celkově lze tímto považovat postupy v této práci za vhodné. 

 

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. 
Autor práce využila znalosti z oblasti studia BI a zřejmě i databázových systémů pro vypracování jeho práce ve velké míře. 
Znalosti si pak dále rozšířil čerpáním informací z odborné literatury. Práce s daty je zde na velmi solidní úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úprava je na velmi dobré úrovni. Text srozumitelný a dobře čitelný bez překlepů či gramatických chyb. 
Úprava některých tabulek mohla být na lepší úrovni. U vzorečku chybí jednotky. 

 

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. 
Bakalant zjevně získával, tak i využíval veškerých dostupných materiálů, jeho výběr odborných pramenů je relevantní 
vzhledem k odbornému zaměření této práce. Převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních výsledků a úvah, a domnívám se, že 
nedošlo k porušení citační etiky. Bibliografické citace se mně jeví jako úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
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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. 
Autorovi práce je nutno přiznat velkou snahu o analýzu stávajícího systému zakázek. V návrhové části mohl autor některé 
návrhy rozvinout a specifikovat. Práce jako celek určitě poslouží v podniku jako výchozí předpoklad pro případnou změnu 
zakázkové politiky a přístupu ke kalkulacím. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Hodnocení práce ovlivnilo celkové zpracovaní zadané problematiky. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Doplňující otázky: 
 
Proč jste si vybral právě systém Power BI desktop. Jaké jsou jeho výhody pro použití ve Vaší práci. 
 
Ve Vaší práci pracujete nejvíce s pojmy výnosy a náklady. Jak se promítá do kalkulací zisk, je někde specifikován 
(narážím na Váš vysvětlující text a pojem „úhradový příspěvek“ – str. 49) 
 
 
 
 
Datum: 16.8.2021     Podpis: Ladislav Vaniš, v. r. 
 


