
 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Veronika Bukovinská 

Název bakalářské práce: Analýza zvolených poměrových ukazatelů na vybraném podniku 

 

Cíl práce: Na základě analýzy vyhodnotit vývoj zvolených poměrových ukazatelů a posoudit finanční a 

ekonomický stav ve vybraném podniku. 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Markéta Mačí 

 
 

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   
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 
1. Jsou doporučené hodnoty jednotlivých ukazatelů v teoretické části pevně dané a mají jasnou 

vypovídací schopnost pro všechny podniky, které chtějí dané ukazatelé použít? 
 

2. Pokud byste chtěla porovnat sledovaný podnik s dalším podnikem, jak byste postupovala? 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:              VÝBORNĚ   
 
 
Datum:                                                                                     .....…………………………………….........…. 
                                                                                               Podpis vedoucího bakalářské práce 



 

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace.  
 
Studentka zpracovala předkládanou práci samostatně v požadovaném rozsahu. Připomínky vedoucího 

bakalářské práce k formální či obsahové náplni práce byly v rámci možností zapracovány. Studentka 

zpracovala dostupná data perfektně a především přehledně s vyčerpávajícím komentářem. Téma dané 

práce je zpracováno nadprůměrně, avšak s ohledem na požadovaný rozsah nebylo možné některé části 

podrobit hlubší analýze. Doporučuji studentce v daném tématu pokračovat v rámci případné diplomové 

práce, kde by své myšlenky mohla více prohloubit a porovnat analyzovanou společnost s dalším 

podnikem či podniky. Formální a stylistická úroveň práce je po drobných připomínkách vedoucího práce 

výborná. Práce s literaturou se zaměřuje především na české zdroje, což s ohledem na zvolené téma a 

podnik působící v českém prostředí hodnotím jako dostačující. Je vidět, že studentka zpracovanému 

tématu rozumí a z mého pohledu splnila cíl předkládané bakalářské práce až nadstandardně. 

 


