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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: 
1) Uveďte, jak bude nahrazen program „Konkurenceschopnost a inovace“ v 2014-2020, jaké budou odlišnosti.  

Student po neúspěšné obhajobě své BP v ak. roce 2013/2014 od základů přepracoval svoji práci a 
odevzdal ji teď na podstatně vyšší kvalitativní úrovni, zvolil podstatně lepší logickou stavbu své práce. Zlepšil 
svoji práci po stránce stylistické a odstranil tiskové nesrovnalosti původní práce. Nedostatkem v některých 
grafech je absence jednotek (patrně se jedná o mil. Kč). Logicky přehledně, věcně, na úrovni zpracoval 
teoretickou část své práce.  Do své práce zahrnul standardní analýzu hospodaření firmy STÚ-K a.s. v rozsahu let 
2004 až 2012 a analyzoval řadu poměrových ukazatelů, které se vztahují k rokům 2011 a 2012. Od firmy STÚ-K 
a.s. získal informace o projektu EcoCrete, který byl financován z evropských fondů v rámci výzvy Ekoinovace.    
Student získané informace zpracoval a ukázal, jak se projekt promítl do hospodaření firmy a do jejího celkového 
rozvoje. Na závěr navrhl reálná a rozumná doporučení pro systém čerpání dotací z evropských prostředků.  
 

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

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