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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno studenta:  Kateřina Gottwaldová 
Název bakalářské práce: Leasing jako zdroj financování podnikatelských subjektů 
Cíl práce:  
Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat zdroje financování podnikatelských subjektů. Provést 
porovnaní nabídky produktů vybraných leasingových společností. Vybrat leasingovou společnost, 
jejíž produkt bude výhodný k profinancování investice ve vybraném podnikatelském subjektu. 
 
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) Uveďte, výhody a nevýhody leasingového financování.  
2) Má Pekárna Šumava, a.s. ve svých prodejních místech nějakého významného   
    konkurenta? 
3) Dlouhodobým cílem společnosti je expanze do celé České republiky. Nevznikne, zde problém se   
    získám nových prodejních míst a zaměstnanců? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:      výborně 
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Autorka svoji práci rozdělila do dvou ucelených částí, část teoretickou a část praktickou. Část 
teoretická je věnována klasifikaci zdrojů z hlediska financování provozní a investiční činnosti.  
Zdroje financování autorka rozdělila na dlouhodobé, krátkodobé a zvláštní formy financování. 

 
V praktické části jsou představeny tři vybrané leasingové společnosti (ALD Automotive s.r.o.; ČSOB 
Leasing, a.s.; MONETA Leasing, s.r.o.). Autorka se zaměřila na představení a porovnání nabídky 
produktů operativního leasingu u jednotlivých leasingových společností. Operativní leasing byl 
zvolen z důvodu, že vybraný podnikatelský subjekt uvažuje o rozšíření svého vozového parku.  
Dále byl přestaven vybraný podnikatelský subjekt – Pekárna Šumava a.s.  Na základě nabídky 
jednotlivých leasingových společností autorka porovnala nabízené produkty podle celkových 
nákladů na leasing a leasingového koeficientu a navrhla produkt, který se z hlediska propočtů  
a dalších doplňujících služeb k danému produktu jevil jako nejvýhodnější.  Závěr práce obsahuje 
zhodnocení zjištěných výsledků, návrhy a doporučení. 
 
Z hlediska zvoleného tématu má bakalářská práce vyhovující strukturu. Práce je srozumitelná, 
psaná odborným jazykem, je přehledná, po stylistické, formální i odborné stránce je na dobré 
úrovni a je vhodně doplněna obrázky, schématy, grafy, vzorci, číselnými údaji a tabulkami.  
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohu konstatovat, že cíl bakalářské práce a požadavky 
na ni kladené byly splněny.    
 

  
Datum:  V Liberci 18. 5. 2017                                                                                                                                                                                            

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

 


