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Hodnocení práce 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Přístup studenta zadaného úkolů, dle názoru oponenta práce, mohl být pečlivější a práce 

mohla být zpracována na lepší úrovni.  Zvolený postup tedy analýza současného stavu a následné 

návrhy odpovídá současným metodám. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Dosažené výsledky práce jsou lehce diskutabilní. Oponent nemůže zpochybnit správnost 

závěru na základě provedené analýzy daného subjektu. Navržené kroky pro zlepšení situace jsou 

nicméně pouze velmi popisného charakteru. Vypracovaná ekonomická koncovka a kvantifikace 

dopadů pro daný podnik je mírně zavádějící. Především pak postup výpočtu zvýšených příjmů, nákladů 

a pojmů zisk a čistý zisk.  Na straně 72 se uvádí nárůst ročního zisku o  6 475 000 Kč. Pro takto konkrétně 

vyjádřený nárůst zisku, by měla předcházet ekonomická analýza nebo alespoň  ekonomický stav dané 

společnosti 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce odpovídá základním normám pro zpracování diplomové práce. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Z formálního pohledu není práce na nejvyšší úrovni. Neobsahuje zásadní chyby, na druhou 

stranu se vyskytuje například nejednotnost ve formě psaní odrážek.  Dále některé odstavce začínají bez 

úvodního komentáře  či uvození kapitoly. 

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Celkový dojem z práce není negativní. Cíl práce je velmi ambiciózní, správný a aktuální. 

Potenciál zadání práce a vlastní téma by mohlo být velmi přínosné pro danou společnost. Finální závěry 

a návrhy, které vycházejí z provedené analýzy, jsou ovšem v mnohých aspektech přinejmenším 



diskutabilní. Velmi často jsou pouze popisného charakteru a formou doporučení.  Negativa spatřují 

především ve formě a způsobu propočtů ekonomických dopadů.  K tomu se váže i zásadní dotaz v práci.  

Mohl by prosím autor práce vysvětlit výpočty čistého zisku, zisku a jejich rozdílů? 

 

Práci klasifikuji stupněm:  D - velmi dobře minus 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 21. 1. 2022 
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