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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Pavlína Kučerová 

Název bakalářské práce: Zhodnocení závislostí vybraných ekonomických ukazatelů 

podniku 

Cíl práce: Zkoumání závislostí vybraných ekonomických ukazatelů firmy DTZ s.r.o. za 

pomoci statistických metod. 

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

v jakém směru. 
 

2. Předpokládáte, že tato práce bude mít pro firmu DTZ s.r.o. nějaký praktický přínos? 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře.                
 
 
Datum: 3. květen 2019                                                                                                                                                              

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Předkládaná bakalářská práce je rozvržena do tří hlavních kapitol, přičemž první z nich je věnována 
teoretickým východiskům zkoumané problematiky, druhá je zaměřena na charakteristiku firmy a 
problematiku získání vhodné údajové základny, třetí část práce je aplikační a lze ji považovat za 
stěžejní. Struktura celé práce je logická, formulace jsou srozumitelné a věcně správné. 

 V úvodu autorka definuje cíl své práce a rovněž rámcově specifikuje metody, potřebné k jeho 
dosažení. Na začátku práce je uveden seznam tabulek a obrázků, které jsou součástí práce, a jsou 
zde rovněž specifikovány použité zkratky. Rozsáhlejší tabulky jsou zařazeny ve formě příloh. Při 
zpracování zvoleného tématu autorka předvedla schopnost pracovat s odbornou literaturou, na 
použité zdroje se v průběhu práce správně odkazuje. Rezervy jsou však patrné v případě 
použití literatury zahraniční. Práce obsahuje abecedně uspořádaný seznam použité literatury.  

Autorka v rámci své bakalářské práce vhodným způsobem aplikuje nástroje statistické analýzy 
závislostí a získané výsledky správně interpretuje. Zpracování údajů pomocí tabulek je přehledné a 
tabulkové výstupy jsou doplněny adekvátními grafickými prostředky. Časové období deseti let, za 
které je analýza prováděna, je z hlediska korektní aplikace statistických metod akceptovatelné. Na 
závěr práce autorka shrnula získané poznatky a zhodnotila výsledky, které práce přinesla.  

Závěrem lze konstatovat, že cíl předkládané bakalářské práce byl splněn. 

 
 


