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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Anna Veselá

Název práce:  Prognóza vývojesportovního klubuH/C Sparta Praha

Cíl práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě rozboru finanční

analýzy uplynulých let navržení a sestavení tří možných prognóz vývoje

finanční situace klubu HC Sparta Praha.

Jméno oponenta: Mgr. Vladimír Kocour

Celková náročnost tématu na:

Podprůměrná Průměrná Nadprůměrná

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:
Stupeň splnění cíle práce velmi dobře

Logická stavba práce velmi dobře

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář velmi dobře

Adekvátnost použitých metod velmi dobře

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta

dobře

Úprava práce: text, grafy, tabulky dobře

Stylistická úroveň, jazyk velmi dobře

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování:
Podprůměrná Průměrná Nadprůměrná.

Hodnocení práce:

Práce je srozumitelná, obsahuje seznam tabulek a grafů, seznam literatury. Zaměřuje se na 
ekonomickou stránku zkoumaného sportovního klubu. 

Připomínky:

V části věnované popisu ekonomických metod autorka velmi podrobně vysvětluje všechny pojmy. 
V části věnované popisu metody nejmenších čtverců se často vyskytují formulace typu "podle 
Štědroně". Je to stylisticky správné? / Někdo takovou formulaci vyžaduje? Všechno je "podle Štědroně", 
jako by to ten Štědroň všechno vynalezl ... To není úplně obvyklý způsob vyjadřování.

Připomínky ke grafům: měly by to být bodové grafy, ne lomené čáry. Body reprezentují roční tržby a 
zisky, definiční obor je tedy podmnožina množiny přirozených čísel. Grafem je množina diskrétních 
bodů, nikoli spojitá lomená čára. Autorka uvádí, že používá k prognózám funkci Excel FORECAST. 
Tato funkce sice existuje a plní svoji úlohu, jde však o velmi jednoduchou metodu: bodové odhady a 
předpoklad lineárního trendu.

Vzhledem k tomu, že práce obsahuje v názvu slovo „prognóza“, očekával bych, že bude prognóza 
provedena o něco lepším způsobem. Autorka sice vytváří tři různé scénáře: pesimistický, realistický a 
optimistický, všechny však provádí pomocí funkce Excel FORECAST, přičemž aby dostala tři různé 
výsledky, dosahuje toho výběrem vhodných nebo nevhodných „dobrých“ a „špatných“ roků jako 
východiska k prognózám. 
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Otázky k obhajobě:

1. Proč jste všechny předpovědi dělala jen pomocí funkce FORECAST? Na základě čeho jste tak 
silně preferovala právě lineární trend?

2. Na základě čeho jste zvolila ke tvorbě pesimistické, realistické a optimistické prognózy přístup 
založený na výběru „hodících se“ a „nehodících se“ roků, přičemž všechny předpovědi děláte 
pouze pomocí funkce Excel FORECAST?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:„velmi dobře“ až „dobře“

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi.

V Praze dne 30.8.2015

…..........................................................
Mgr. Vladimír Kocour


