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Cílem této práce je provést analýzu veřejných vysokých škol v České 

republice se zaměřením na hodnocení finančního zdraví pomocí zvoleného 

modelu, jejich výkonnosti a poměru finančních prostředků spojených se 

vzdělávací a vědecko-výzkumnou činností a veřejné vysoké školy na 

základě analýzy klasifikovat.  

Vedoucí diplomové práce Doc Ing. Ivana Kraftová, CSc. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

x    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
a) Od referenční hodnoty 1 se VVŠ nejvíce odchylují v případě ukazatele likvidity a aktivity (tabulka 2 a 3), 

v čem vidíte příčinu tohoto jevu?  Kdybychom odlišovali řízení bonity VVŠ na konzervativní a agresivní podle 

vztahu k riziku, jak byste vymezila obecně přístup VVŠ? 

b) Z tabulky 8 odvozuji, že nejlepšího finančního zdraví se těší Univerzita Pardubice. Jde o vyvážený výsledek, 

nebo se nevyváženost jednotlivých parametrů vzájemně eliminuje? Lze obdobně pozitivně hodnotit i dva další 

parametry, kterým v práci věnujete pozornost?  

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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