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FAKULTA TECHNoLoGICKÁ
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Institut bezpečnostních technoIogií

Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno studenta: Věra Berecková oponent BP: Ing. PavelNěmec Ak. rok: 2008/2009

Téma BP: Finanční ana|ýza společnosti Ško|ní hospodářství' s.r.o.

Kritéria hodnocení:
Stupeň hodnocení podle ECTS

1

B
2

D E
3

F

1 Náročnosti tématu práce X

2 Splnění cílů práce

3 Teoretické části práce

4 Praktické části práce
(ana1ytická část)

5 Praktické črísti práce
(řešící část)

6 Formální urovně práce

Hodnocení v jednotliých kitériích označte znakem X) v příslušné úrovni.
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Celkové hodnocení práce a otazky k obhajobě:
(otrízky uvádí vedoucí práce i oponent)

Studentka si jako téma bakalrířské práce zvolila Finanční analýzu společnosti Školní

hospodiířství, s.r.o.'

V teoretické části definovala zríkladní problematiku finanční ana|ýzy. Zabýva}'a se

definovaním uživatelů, metod, zdrojů pro ziskávěni dat, postupem arnlýzy aukazate|í

ťnančni arta|ýzy.

Ve své praktické části zpracovávala finanční analýzu společnosti Škohí hospodařství' s.r.o. za

období 2005.2007. Ve své bakalařské práci provedla horizontální avertikáIni ala|ýzy

účetních výkazů , rozvahy a výkazu zisku a ziráÍy, využi|a dostupných poznatků z oblasti

ťrnanční analýzy. Studentka ve své práci obsiihla problematiku podnikaní v zemědělství a

problémy z této čínnosti r,yplývající.

Práce je přehledná, výsledky analýz jsou dobře komentovány' grafy a tabulky vhodně

doplňují ce1ou finanční ana|ýztl

Doplňující dotazy:

1 . Popiště problematiku dlouhé doby obratu zásob u zemědělského podniku.

2. Nacházi se analyzovaná firma v druhotné platební neschopnosti?

Návrh na klasifikaci baka1rířské oráce: A vÝborně

Ve Starém Městé dne 4.6.2009
štr|ní hospodářství' *rJ'.
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podpis oponenta B



Stupeň klasifikace: A - ýborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě

E . dostatečně F-nedostatečně

Příloha k protokolu o szzK č.'......'.'.. ze dne....'..........

Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:

Při návrhu klasifikace nedostatečně (F), se doporučuje přítomnost příslušného hodnotitele.

Hodnoceni kritérií:

Kritéria se hodnotí stupněm hodnocení podle stupnice ECTS pod1e následující tabulky:

Hodnocení v jednotliqých kítériích označte znakem X.

Kritérium 1. Hodnocení náročnosti tématu práce
Toto kitérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zaměřeni na studijní obor, sloŽitost
řešené problematiky, naročnost na teoretické i praktické informaění zdroje.

Kritérium 2. Hodnocení splnění cilů práce
Toto kitérium hodností splnění zadání práce a na zik|adé zadáni definovaných cílů práce'

které musí byt součástí úvodu.

Kritérium 3. Hodnocení teoretické části práce
Hodnotí se především výběr teoretických disciplín, jejich moŽná aplikace pro řešení tématu,

podíl poznatků získaných během studia, tak i studium odborné literatrlry a dalších

informáčních zdrojů. Hodnotí se ror,něž způsob i úroveň citací. V teoretické části nelze uvádět

poznatky, které nejsou lryužity v praktické ěásti.

Kritérium 4. Hodnocení praktické části práce (ana|ytická část)
Hodnotí ." ú'w:ei ana|ýzy zadaného tématu, vazba arla|ýzy na stanovené cíle, vyuŽití
teoretických poznatků pro analýzu problému. Při hodnocení se bere v úvahu nálročnost

ziskávéni informací, přístup studenta a jeho schopnost logických závěrŮ z ana|ýzy' jako

východisko pro řešící část.

Kritérium 5. Hodnocení praktické části práce (řešici část)

StupeňEcTS Slounívyjá
A lrybomě 1

B velmi dobře 1,50

dobře 2

D uspokoj ivě 2,50

E dostatečně 3

F nedostatečně
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Hodnotí se věcná uroveň řešení problému, dosaŽení stanovených cílů, návaznost řešící části
na analyickou část' Hodnotí se logická struktura řešení problému, popřípadě předpoklady
jeho verifikace. Kritérium 5 hodnotí rovněž celkovou úroveň provázanosti teoretické
a praktické části práce.

Kritérium 6. Hodnocení formální úrovně práce
Hodnotí se gramatická úroveň, zvolené formulace, celková úroveň vyjadřování. Hodnotí se
dodržovríní Směmice rektora UTB o jednotné formální úpravě vysokoškolských
kvalifikačních prací a normy ČSN o úpravě písemností zpracovávaných textovými editory.

NavrhneJi vedoucí nebo oponent pÍáce hódnocení kteréhokoliv kritéria stupněm nedostatečně
(F)' je ce1á práce hodnocena tímto stupněm.


