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Cílem práce byla literární rešerše odborné literatury týkající se oblasti 
managementu a na jejím základě deskripční analýza jednotlivých 
manažerských funkcí. Praktický cíl práce byl analyzovat manažerské 
funkce ve společnosti Fincentrum. 
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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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Bakalářská práce je rozdělena do 5 základních kapitol. V první a druhé kapitole bakalant 
dokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Tyto první dvě kapitoly se zabývají 
základními pojmy managementu a manažerskými funkcemi. Třetí kapitola je věnována 
představení společnosti Fincentrum a jsou zde vymezeny poslání, vize společnosti, 
organizační struktura, SWOT analýza a proces práce finančního poradce. Čtvrtou a pátou 
kapitolu lze považovat za stěžejní, protože zde bakalant analyzoval manažerské funkce ve 
společnosti Fincentrum a na základě analýzy navrhl možná zlepšení. Cíle bakalářské práce 
byly splněny a práci je možno hodnotit známkou výborně méně.  
 
  



Otázky k obhajobě: 
V rámci rozpravy by se bakalant mohl vyjádřit k volbě tématu analýzy manažerských funkcí 
v dané společnosti? 
Jakým způsobem se liší aplikace manažerských funkcí v centrále společnosti a u jednotlivých 
„obchodních jednotek“? 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně minus 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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