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Tabulka A

Kritéria hodnocení BP
Stupeň hodnocení podle ECTS

Stupeň hodnoceníA
1

B
1,5

C
2

D
2,5

E
3

Fx
4

F
5

Náročnost tématu BP X 1
Splnění cílů BP X 1
Teoretická část BP X 1,5
Analytická část BP X 1
Stylistická a gramatická úroveň BP X 1
Formální úroveň BP X 1,5
Součet 1,17

Poznámka: Hodnocení jednotlivých kritérií označte znakem „X“ v příslušné řádce. 
Součet hodnocení kritérií vypočtěte vydělením součtu stupňů hodnocení šesti. 

Navrhne-li vedoucí nebo oponent BP v kritériu 2 – splnění cílů BP stupeň nedostatečně (Fx 
nebo F), je celá práce hodnocena nedostatečně a komise po obhajobě rozhodne o konečné 
klasifikaci. Je-li nedostatečně hodnoceno jiné kritérium mimo kritéria 2, vypočítá se návrh 
známky včetně tohoto nedostatečně hodnoceného kritéria.

Tabulka B – Celkové hodnocení BP

Interval Stupeň ECTS Slovní hodnocení
1,00 – 1,25 A Výborně
1,26 – 1,75 B Velmi dobře
1,76 – 2,25 C Dobře
2,26 – 2,75 D Uspokojivě
2,76 – 3,00 E Dostatečně
3,01 – 4,00 FX Nedostatečně
4,01 – 5,00 F Nedostatečně



Celkové hodnocení a otázky k obhajobě BP:
(Uvádí vedoucí i oponent BP.)

Autorka bakalářské práce poměrně podrobně nastudovala a použila řadu odborných titulů 
zabývajících se touto tématikou a spojila řešení s vlastními vědomostmi a znalostí zjištěného 
interního fungování společnosti. Velmi zodpovědně se postavila k řešení zadaného úkolu s 
přesně definovaným cílem – provést praktickou finanční analýzu společnosti Poski.com 
s.r.o., posoudit celou situaci a navrhnout řešení.

Vzhledem k vytyčenému cíli posoudit situaci a navrhnout řešení je věcná stránka bakalářské 
práce zvolena dobře. Výsledek pak plní počáteční očekávání.

Teoretická část je popsána dostatečně, přičemž navazující praktická část umožňuje plynulé 
hodnocení a je srozumitelně uspořádána proti teoretickému podkladu.

Vzhledem ke kvalitě bakalářské práce je jisté, že bude ve společnosti Poski.com použita jako 
základní podklad pro změnu finančního řízení, zejména pak s ohledem na ohodnocení 
vlastního nehmotného majetku, rentability a zdrojů financování.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Identifikovala jste ve společnosti nějakou konkretní situaci, která výrazněji ovlivnila 
situaci a šla by v budoucnu řešit efektivnějším způsobem?

2. Které z vašich doporučení má pro společnost největší váhu a proč?

Návrh na výslednou známku BP: A Výborně
(Uveďte stupeň ECTS + slovní vyjádření)

V Ostravě                      dne 13.5.2010

...................................................................
podpis hodnotícího
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