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Dílčí připomínky a náměty: 
 
Doporučuji případné zpodrobnění finanční analýzy zejména, pokud jde o aktualizaci 
používaných dat (rok 2006) a některých analytických postupů (např. "rodina" indexů IN 
nekončí indexem IN2000, ale pokračuje prostřednictvím indexů IN01 a IN05). 
 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
 
Tématem předložené diplomové práce je strategická a finanční analýza podniku Barum 
Continental. Toto téma umožňuje komplexně zhodnotit pozici podniku a stanovit výhled jeho 
budoucího vývoje. Autor zvolil vhodné hodnotící metody, které umožňují sledovat působení 
politických, legislativních, sociálních, demografických, technických i ekonomických vlivů na 
podnik v členění podnikem ovlivnitelných a neovlivnitelných. Tyto metody doplňuje finanční 
analýzou, která přináší kvantitativní pohled na ekonomiku hodnoceného podniku 
prostřednictvím soustavy konkrétních ukazatelů. Kombinace kvalitativního a kvantitativního 



pohledu je základem pro ucelený pohled na daný subjekt. Autor prokazuje velmi dobrou 
teoretickou připravenost. Prostudoval různé hodnotící postupy a vhodně je aplikoval 
v podmínkách konkrétního podniku. Konstatuji, že autor splnil stanovené cíle a že jeho práce 
obsahuje všechny náležitosti předepsané pro tento druh vysokoškolských textů. 
 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky pro diskusi: 
Jedním ze závěrů strategické analýzy, které autor uvádí, je, že hodnocený podnik udrží, 
případně zlepší svou pozici na trhu (s. 85). Zároveň autor předpokládá (s. 86), že se o něco 
sníží ziskovost podniku. Mohl by autor krátce komentovat tyto své závěry? Proč zároveň 
předpokládá zlepšení pozice podniku na trhu a pokles jeho ziskovosti? 
 

Navržená výsledná známka: výborně - velmi dobře (podle výsledku obhajoby) 
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