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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
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 diplomanta zpracovat získané podklady X    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    
Formulování vlastních názorů diplomantem  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    

Otázky k obhajobě diplomové práce: 
- Je možné, že nedokonalost tržního mechanismu je způsobena právě chybným rozhodnutím 

státního aparátu? 
- Domníváte se, při zpětném pohledu na koronavirovou krizi, že opatření vlády byla dostatečná? 

Navrhla byste případně i další nebo rozdílná řešení? 
 
 
 
Práci doporučuji  k obhajobě.   
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Cílem diplomantky bylo popsat a zanalyzovat dopady koronavirové krize v podnikatelských 
subjektech. Z dostupných informačních zdrojů dokázala získat podstatné informace týkající se 
hlavního cíle práce a vytvořila ucelený přehled nejen o koronavirové krizi, ale i o dalších možných 
krizích u podnikatelských subjektů. Pomocí jednotlivých analýz popsala finanční řízení 
podnikatelských subjektů v době nastupující krize a v průběhu krize. Teoretická část je zpracována 
velmi dobře a je vidět, že diplomantka se v daném tématu orientuje. 
 
V praktické části diplomantka provedla studii hospodaření dvou skutečných podnikatelských 
subjektů. Aby mohla vyhodnotit dopady koronavirové krize, vybrala diplomantka korporace 
s rozdílným působením na trhu (e-shop, kadeřnictví). Správnou volbou společností tak mohla 
s pomocí analýz uvedených v teoretické části vyhodnotit dopady krize. Praktická studie je 
zpracovaná velmi podrobně a srozumitelně. Získané podklady umožnily diplomantce provést 
dostatečnou analýzu dopadu koronavirové krize. Závěry jsou formulovány srozumitelně, ale práci by 
prospělo, kdyby diplomantka doplnila i nějaké vlastní opatření pro zlepšení krizových obdobích. 
 

 


