
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení finančního zdraví společnosti AC-T servis 
Jméno autora: Anna-Marie Tvrdíková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D 
Pracoviště vedoucího práce: MUVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá záměru práce i cíli tématu. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání je splněno podle mého názoru beze zbytku, včetně posouzení silných a slabých stránek finančního hospodaření 
vybraného podniku. Nad rámec Zadání byla zpracována modelová varianta investičního rozvoje a financování firmy do 
konce roku 2024 v rámci zachování a upevnění finančního zdraví v metodice souhrnného ukazatele IN 05. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Zvolte položku. 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Aktivita i samostatnost autorky byla v celém průběhu přípravy a zpracování textu mimořádná. Tento přístup se projevil i na 
kvalitě výstupů a přidané hodnotě textu. 

 

Odborná úroveň Zvolte položku. 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka prokázala nejen dobrou znalost teorie finanční analýzy a její užití v managementu podniku, ale osvědčila i 
dobrou odbornou orientaci a schopnost tvůrčího přístupu z hlediska dopředného controllingového myšlení. Bez výrazné 
metodické a datové opory analyzovaného podniku dokázala s pomocí webové aplikace sestavit model finančního vývoje 
podniku do roku 2024 v rámci upevnění parametrů finančního zdraví na bázi IN 05. Zvlášť oceňuji zvládnutí alternativních 
metod určení hodnoty bezrizikové sazby úroku pro výpočet EVA.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Kompozice práce je jasná, logická a srozumitelná, stylistika na výborné úrovni, celkově působí text velmi srozumitelně 
včetně znázornění grafů a dalších objektů. Škoda, že některé tabulky nebyly znázorněny jako popsané grafy pro větší 
názornost analyzovaných trendů 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Autorka pracovala s odpovídajícím okruhem relevantních zdrojů, včetně webových aplikací například testu finančního 
zdraví na bázi IN 05, která umožnila modelovat vývoj v rámci požadavků na upevnění finančního zdraví do roku 2024. . 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Diplomovou práci považuji na studii financování konkrétní firmy na úrovni profesionálního poradenského subjektu.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Za nejvýznamnější přidanou hodnotu práce považuji model dalšího rozvoje financování a hospodaření firmy, která 
se paradoxně v roce 2020 nepropadla ve výkonech oproti období konjunktury, ale naopak se dokázala v roce 2020 
na rozdíl od řady odvětví zasažených COVID 19 vrátit k prosperitě a trendu upevňování finančního zdraví, které 
model také konkretizuje a dává tomuto vývoji kvantitativní rámec do roku 2024.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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