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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno studenta:  Barbora Kubíčková 
Název bakalářské práce: Finanční analýza podniku podle vybraných ukazatelů 
Cíl práce:  
Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy 
ve vybrané společnosti.  
 
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   

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) Jaké nástroje může společnost SNMJ použít, aby zkrátila dobu splatnosti pohledávek. 
 
2) Společnost SNMJ má vysokou míru zadlužení. Na jaké účely cizí zdroje společnost především 

využívá?  
 

3) V roce 2012 byl nejvyšší zisk z důvodů  vyrobeného rekordního množství GJ tepla. Jaké zdroje 
pro výrobu energie SNMJ vlastní? 

 
 

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:      výborně           
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Téma, které si autorka zvolila je aktuální. Posuzování finanční situace patří k pravidelným 
činnostem finančního řízení a slouží jako podklad pro rozhodování managementu.  
 
Práce je rozdělena do dvou vyvážených částí, a to část teoretickou a analytickou.  Teoretická část 
je zpracována dostačujícím způsobem a uvádí aktuální ukazatele používané ve finanční analýze. 
V praktické části autorka představila analyzovanou společnost, zhodnotila její finanční situaci za 
období tří let na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. V závěru práce navrhla opatření, 
která by měla přispět ke zlepšení finanční stability.  
 
Jednotlivé kapitoly bakalářské práce jsou vyvážené, mají logickou stavbu a jsou vzájemně 
provázané. Práce je srozumitelná, psaná odborným jazykem a je vhodně doplněna číselnými údaji, 
vzorci, schématy, grafy a tabulkami. 
 
Autorka ke zpracování své bakalářské práce přistoupila zodpovědně. V průběhu zpracovávání své 
práce pravidelně docházela na stanovené konzultace. Také pravidelně docházela na konzultace do 
vybrané společnosti, která ji poskytla dostatečné množství informací ke zpracování bakalářské 
práce. 
  
Cíl bakalářské práce a požadavky na ni kladené byly splněny. 
 

 
Datum:  V Liberci 16. 5. 20165                                                                                                                                                                                            

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

 


