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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Mgr. Martin Kotek 

Název bakalářské práce: Možnosti využití časových řad podnikových ekonomických 

ukazatelů 

Cíl práce: Zkoumání časových řad vybraných ukazatelů s následným zhodnocením 

ekonomické situace společnosti Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy  x   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   
Schopnost studenta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů studentem x    
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    
Stylistická úroveň práce x    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1. Jaký praktický přínos pro společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. očekáváte od této 

práce? 
 
2. Vidíte nějakou možnost pokračování ve svém tématu bakalářské práce do budoucna? Pokud ano, 

tak v jakém směru. 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně minus                 
 
 
Datum:  4. květen 2019                                                                                                                                                             

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Předkládaná bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí, přičemž první z nich je 
teoretického charakteru, druhá je pak zaměřena na praktickou stránku zkoumané problematiky. 
Struktura celé práce je logická, formulace jsou srozumitelné a věcně správné. Na začátku práce je 
uveden seznam veškerých tabulek a obrázků, které jsou součástí práce, a jsou zde rovněž 
specifikovány použité zkratky.  

V úvodu autor jasně definuje cíl své práce a rámcově také postupy, vedoucí k jeho naplnění. Při 
zpracování zvoleného tématu autor předvedl schopnost velmi dobře pracovat s odbornou 
literaturou, na použité zdroje se v průběhu práce správně odkazuje. Určité rezervy jsou patrné v 
případě použití literatury zahraniční. Práce obsahuje abecedně uspořádaný seznam použité 
literatury, počet zdrojů lze hodnotit jako dostatečný.  

V rámci své bakalářské práce autor vhodným způsobem aplikuje nástroje statistické analýzy 
časových řad a získané výsledky správně interpretuje. Zpracování údajů pomocí tabulek je 
přehledné a tabulkové výstupy jsou vhodně doplněny grafickými prostředky. Datová základna 
zahrnuje údaje za sedmnáct let, což lze považovat za období dostatečně dlouhé pro korektní 
aplikaci statistických metod. Na závěr práce autor přehledně zhodnotil získané poznatky ohledně 
vývoje zkoumaných ukazatelů. Regresní modely, které na základě provedených analýz vybral jako 
vhodné pro modelování zkoumaných časových řad, jsou použitelné pro predikci vývoje 
v následujících letech. Předkládaná práce je na velmi uspokojivé úrovni nejen z hlediska 
formálního, ale rovněž po stránce stylistické. 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že cíl předkládané bakalářské práce byl 
splněn. 

 

 

 

 

 


