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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Denisa Frýbová 

Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku pomocí 

vybraných ukazatelů 

 

Cíl práce: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci vybraného 

podniku pomocí zvolených ukazatelů finanční analýzy. Dílčím cílem bylo posoudit silné 

a slabé stránky, hrozby a příležitosti podniku. 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: PhDr. Ing. Helena Jáčová, 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   

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  

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).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1) Společnost M–SILNICE, a.s. měla velmi významný pokles čistého zisku v roce 2013. 

Co zapříčinilo tento pokles? 
2) V jakých oblastech společnosti chybí kvalifikovaní pracovníci? Jaké možnosti má 

společnost k získání kvalifikovaných pracovníků? 
 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    výborně             
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Téma, které si autorka zvolila, je v současné době aktuální. Posuzování finanční situace patří 

k pravidelným činnostem finančního řízení a slouží jako podklad pro rozhodování managementu.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou vyvážených částí, a to část teoretickou a analytickou.  

Teoretická část, která se skládá ze tří kapitol a je zpracována dostačujícím způsobem. V teoretické 

části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala jednotlivé složky 

finanční výkonnosti (4E) a význam měření výkonnosti podniku. Uvedla podstatu finanční analýzy, 

její význam pro finanční řízení podniku, postup zpracování finanční analýzy, uživatelé FA a zdroje 

vstupních dat, kde se autorka zaměřila na informace získané z účetních výkazů. Dále uvedla 

klasické ukazatele finanční analýzy nejčastěji používané k měření finanční výkonnosti. V závěru 

teoretické části autorka uvedla dva moderní ukazatele, které se používají pro měření finanční 

výkonnosti a to: ukazatel ekonomická přidaná hodnota a ukazatel tržní přidaná hodnota.   

 

V praktické části autorka představila analyzovanou společnost M – SILNICE, a.s. Zhodnotila 

finanční situaci za období pěti let (2013-2017). Nejprve byla provedena horizontální a vertikální 

analýza účetního výkazu - Rozvaha. Byl analyzován vývoj rozdílového ukazatele – čistý pracovní 

kapitál. Dále autorka analyzovala finanční situaci podniku pomocí vybraných poměrových ukazatelů 

finanční analýzy. Závěrečná část práce je věnována komparaci s konkurenčními podniky: COLAS 

CZ, a.s. a STRABAG, a.s., kde autorka porovnala základní poměrové ukazatele finanční analýzy.   

Na základě zjištěných hodnot z finanční analýzy bylo provedeno celkové zhodnocení finanční 

situace společnosti M – SILNICE, a.s. a vyvozeny vlastní návrhy a doporučení ke zkvalitnění 

ekonomické činnosti analyzované společnosti.   

 

Jednotlivé kapitoly bakalářské práce mají logickou stavbu a jsou vzájemně provázané. Práce je 

srozumitelná, psaná odborným jazykem. Po stylistické i odborné stránce je na dobré úrovni a je 

vhodně doplněna číselnými údaji, vzorci, schématy, grafy a tabulkami.   

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohu konstatovat, že cíl bakalářské práce a požadavky 

na ni kladené byly splněny.    

 
Datum:   V Liberci 6. 5. 2019                                                                                                                                                                                            

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 


