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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá dopady nastavení business development strategie na cenu akcií. 

Zkoumaná společnost se pohybuje v oblasti biotechnologií a nabízí dostatek dostupných dat, která mohla 

být zpracována a analyzována. Teoretická část představuje vybrané metody pro finanční ohodnocení 

podniku a východiska pro fundamentální analýzu akcií stejně jako definuje business development 

strategii. Praktická část využila kredibilních zdrojů dat a cross-referencí, čerpat musel autor i ze 

zahraničních zdrojů vzhledem k původu podniku.Většinu připomínek mám spíše k formální stránce, 

která kazí celkový dojem z práce. Uvést na začátku kapitoly stručnou zmínkou, z jakých zdrojů bylo 

čerpáno a dále nevyužívat odkazy na zdroje u jasně přejatých textů není v souladu s metodickým 

návodem pro psaní kvalifikačních prací tohoto typu. Nedoporučuje se ani psát v 1. os. č. j. ani mn. 

V práci se objevují gramatické chyby (zejména pak shoda podmětu s přísudkem…např. léky byli). 

Špatně vygenerovaný seznam tabulek na str. 58. Při kvalitní a přesvědčivé prezentaci v rámci obhajoby 

bakalářské práce se přikláním k hodnocení "velmi dobře". 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
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