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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta: Alena Joštová 

Název bakalářské práce: Hodnocení výkonnosti podniku pomocí ukazatelů finanční analýzy 

 

Cíl práce: Vypracovat u vybraného podniku finanční analýzu a na základě získaných výsledků 

zhodnotit výkonnost podniku, a to včetně navržení opatření vedoucích ke zlepšení současného 

stavu. 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. 

 

 
 

Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce   X   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   X   

Hloubka provedené analýzy X    

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  X   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  X   

Schopnost studenta zpracovat získané podklady X    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   

Formulování vlastních názorů studentem  X   

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   

Stylistická úroveň práce  X   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  X   

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1) Blíže popište důvody, které vedly ke zhoršení finanční situace podniku mezi lety 2013 a 2014. 
2) Charakterizujte opatření, která byla vedením podniku přijata během let 2014 a 2015 a vedla ke 

zlepšení finanční situace daného podniku. Jaká další opatření byste navrhla, aby podnik opět 
dosáhl kladného výsledku hospodaření. 

 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   velmi dobře 
 
 
Datum:  15. května 2016                                                                                                                                                                          

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  

 

Studentka zpracovala předkládanou práci samostatně v požadovaném rozsahu a hloubce zkoumané 

problematiky. Připomínky vedoucího bakalářské práce k formální či obsahové náplni bakalářské 

práce byly zapracovány. Cíl překládané bakalářské práce byl splněn. V úvodní části práce studentka 

provedla rešerši dostupných literárních zdrojů se zaměřením na problematiku finanční analýzy. Dále 

následoval stručný popis jednotlivých metod finanční analýzy, zejména se zaměřením na oblast 

poměrových ukazatelů. V praktické části nejprve studentka stručně charakterizovala daný podnik a 

nastínila složitou situaci, v níž se podnik nacházel. Dále následovat komentář vypočtených ukazatelů 

finanční analýzy se zaměřením na vývoj hodnoty daných ukazatelů v čase. Dále byla navržena 

možná opatření, která by měla vést ke zlepšení finanční situace daného podniku. Formulace 

vlastních názorů studentky a vyvozování závěrů je odpovídající. Formální a stylistická úroveň práce, 

stejně jako citace české a zahraniční odborné literatury má odpovídající úroveň.  

 


