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Stupeň hodnocení 
Povinná kritéria hodnocení práce 

1 2 3 4 

Vymezení cíle a jeho naplnění     

Náročnost tématu na teoretické znalosti     

Náročnost tématu na praktické dovednosti     

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití     

Hloubka a správnost provedené analýzy     

Práce s literaturou     

Logická stavba a členění práce     

Jazyková a terminologická úroveň     

Formální úprava a náležitosti práce     

Vlastní přínos studenta     

Využitelnost výsledků práce v teorii (v praxi)     

Dílčí připomínky a náměty: 
nemám 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Ve své bakalářské práci se autor zabývá metodami provádění finanční analýzy podniků 
s konrétní aplikací na prostředí vybraného podniku. 
 
Práce je členěna do dvou oddílů - Teoretická část a Praktická část. 
 
V Teoretické části autor popisuje teoretické základy finanční analýzy, uvádí matematický 
aparát potřebný pro provedení a popisuje metody a modely její realizace 
. 
V praktické části pak pomocí prostředků popsaných v části teoretické realizuje finanční 
analýzu konkrétního podniku CLEANTEX a.s. se sídlem v Prostějově. 
 
Na základě podrobného soboru dat provádí autor nejprve horizontální analýzu absolutních 
údajů a v další části aplikuje teoretické prostředky popsané v první části práce s cílem 
vyhodnotit kvalitu finančního řízení podniku. 



 
Metody použité autorem jsou standardně využívány ve vyspělých západních ekonomikách na 
popsaných teoretických základech, způsobem realizovaným v praktické části práce. 
 
Rozsáhlý soubor metod, uvedený v teoretické části prokazuje schopnost autora pracovat s 
odbornou literaturou. Práce je správně logicky členěna, na odpovídající jazykové a 
terminologické úrovni a splňuje všechny formální náležitosti. 
 
Cíl práce byl vymezen správně a reaguje na problémy velké části českých podniků, které stále 
ještě nejsou schopny provést moderní efektivní analýzu svých ekonomik, která by jim 
usnadnila hodnocení činnosti a naznačila možné cesty dalšího vývoje. 
 
Při zpracování své práce prokázal student odpovídající teoretické znalosti, nejen tím že 
zpracoval rozsáhlý teoretický popis použitých analytických metod ale dokázal je aplikovat na 
řešení konkrétního zadání, čímž zároveň prokázal potřebné praktické dovednosti.  
 
Vlastní přínos studenta spatřuji v kvalifikovaném výběru, sestavení a popisu metod použitých 
pro provedenou finanční analýzu, v sestavení srozumitelného metodického postupu pro jejich 
aplikaci do konkrétního prostředí včetně realizace a formulování správných závěrů 
vyplynulých z provedené finanční analýzy. 
 
Výsledky práce jsou využitelné jak pro další plánování činnosti konkrétního podniku jehož 
finanční analýza byla v práci provedena, tak jako metodická pomůcka pro řešení dalších 
konkrétních zadání. Teoretická část má praktické využití jako studijní a metodická pomůcka 
shrnující a popisující moderní metody finanční analýzy s návodem k jejich využívání. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky pro diskusi: 
V diskuzi doporučuji pohovořit k následujícím otázkám: 
 
1. S pádem železné opony přešla převážná část východní Evropy na tržní ekonomiku. 
Dnes se ale ukazuje, že cesta trhu těchto zemí nekopíruje původní vývoj západní Evropy, ale 
postupuje vpřed příměji a znatelně rychleji než bylo prognózováno. Myslíte si, že se jedná 
pouze o aktivní využívání předaných a získaných zkušeností ze zaběhnutých západních 
tržních ekonomik, nebo zde lze nalézt i jiné podpůrné  prvky? 
 
2. V odborných kruzích je známo, že software pro automatizované řešení problému 
popsaného ve vaší práci je zatím teprve v počátcích vývoje. Mohl byste pojednat v rozpravě o 
stávajícím stavu použitelného SW a naznačit možné cesty jeho dalšího rozvoje v návaznosti 
na současné progresivní informačních technologie? 

Navržená výsledná známka: výborně 
 
V Brně, dne 22.05.2007 
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