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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   

 
kritéria 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: 
 
Zadání bakalářské práce bylo splněno a studentka provedla komparaci vybraných komodit 
včetně vlivu a významu některých surovin na podnikatelské prostředí.  
 
Náročnost tématu lze spatřovat hlavně ve zpracování dostupných materiálů poskytnutých ze 
strany firmy včetně využití poznatků teoretických o některých průmyslových komoditách, 
které podnik využívá při své podnikatelské činnosti. Jednalo se hlavně o hliník, měď, nikl 
a zinek.   
 
Po obsahové stránce je práce vhodně členěna a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
Získané informace byly čerpány hlavně pro praktickou část ze zkoumané firmy. Právě 



množství dostupných informací a dat, které byly poskytnuty, jsou v omezeném rozsahu, ale 
přesto se podařilo cíl práce naplnit.  
 
Po stránce formální a stylistické práce nevykazuje žádné nedostatky. Literatura je zpracována 
požadovaným způsobem. 
 
V práci jsou využity hlavně metody analýza a komparace. Analýza byla např. uplatněna při 
zkoumání jednotlivých průmyslových surovin, které jsou klíčové pro výrobní proces podniku. 
Komparace byla využita např. při porovnávání celosvětové těžby těchto průmyslových kovů 
na str. 37.   
 
Přínos pro praxi lze spatřovat pro podniky se stejným předmětem podnikatelské činnosti. Na 
teoretické úrovni je to význam těchto průmyslových komodit, problematika závislosti na 
těchto zdrojích a nezastupitelnost ve výrobním procesu.    
 
Otázky: 
1. V práci uvádíte, že společnost využívá při své podnikatelské činnosti konsignační sklad. 
Jaké výhody a nevýhody z toho plynou společnosti. 
2. Na komoditních trzích existuje několik typů obchodníků podle jejich prováděných 
investičních záměrů. Stručně tyto obchodníky charakterizujte.  
 
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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