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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

Předkládané dílo je věnováno podpoře malých a středních podniků prostřednictvím 
strukturálních fondů EU v období finanční krize. Po formální stránce dílo splňuje nároky 
kladené na bakalářskou práci. Práci celkově hodnotím stupněm velmi dobře. 
 
Práce je rozčleněna do pěti základních kapitol. Ve první kapitole autorka popisuje vliv 
finanční krize 2007-2009 na malém a střední podniky (MSP), ve druhé je přehledně popsán 
Operační program Podnikání a Inovace 2007-2013 (OPPI). Ve třetí kapitole bakalantka 
diskutuje úlohu Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. (ČMZRB) při podpoře MSP. 
V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout precizní popis produktů PROGRES a ZÁRUKA. Ve 
čtvrté kapitole autorka popisuje metody použité při vlastním výzkumu. Pátá kapitola obsahuje 
případovou studii společnosti ALEDETO s.r.o., ve které autorka provádí finanční a obchodní 
analýzu této společnosti, která obdržela dotaci z OPPI. 
 
Bakalantka v předloženém díle prokázala své znalosti z oblasti hospodářské politiky, 
bankovnictví a finanční matematiky. Po formální stránce dílo splňuje nároky kladené na 
bakalářskou práci, obsahuje standardní citační, poznámkový a tabulkový aparát a seznam 
literatury. Práce je psaná kultivovaným jazykem, přičemž bych chtěl vyzdvihnout zejména 
přehlednost obrázků a tabulek. 
 
Při zpracování práce se bakalantka držela vytyčené osnovy, spolupracovala se školitelem a 
průběžně zapracovávala jeho připomínky. Celkově se domnívám, že předložené dílo je 
poměrně zdařilé a celkově hodnotím práci Anety Karlíkové stupněm velmi dobře. 

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  

CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 16 
Methods                      (max. 30 points) 25 
Contribution                 (max. 30 points) 20 
Manuscript Form         (max. 20 points) 16 
TOTAL POINTS         (max. 100 points)  77 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
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