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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:    

 

Cíl bakalářské práce byl splněn s výhradami. V teoretické části jsou dostatečně popsány 

metody hodnocení hospodářských výsledků a finanční analýzy podniku. Stručně je uvedena  

charakteristika zvoleného podniku služeb. V praktické části student aplikoval teoretické 

znalosti finanční analýzy na konkrétní údaje podniku. Výsledky analýzy hospodaření 

i jednotlivých aktivit podniku však nejsou aktuální. Analýza je zpracovaná pouze za období 

let 2008 až 2010, neboť podnik v roce 2010 fakticky ukončil činnost. Tato skutečnost byla 

zjištěna až v průběhu vypracování bakalářské práce. Práce tak má jen metodický význam 

a dokládá schopnost studenta aplikovat teoretické poznatky.  Praktický přínos je mizivý, 

navržená opatření nemají realizační potenciál.  

 

 

 

 



Otázky pro obhajobu: 

 

1. Na straně 14 je uvedena analýza trendu přidané hodnoty a způsob výpočtu ukazatele marže  

    přidané hodnoty. Co je přidaná hodnota, jak se zjišťuje a v kterém účetním výkazu se  

    vykazuje? 

 

2. V případě obnovení činnosti podniku, jaká právní forma podnikání by byla nejvhodnější  

    z hlediska financování podniku?  

     

3. Jakými metodami je možné hodnotit efektivnost navržených investic pro restaurační provoz  

    a cateringové služby?   

 

 

Práce je doporučena k obhajobě.   
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