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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení finanční situace společnosti BELTING 
Jméno autora: Eliška Michálková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických stidiíu 
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 i cíli tématu konkretizovaného na podmínky firmy, od které se studentce podařilo 
získat data pro finanční analýzu včetně možnosti modelovat finanční perspektivu v příštích letech. 

 

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 považuji za splněné v plném rozsahu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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 studentky byla v průběhu vypracování textu na potřebné úrovni. Na konzultacích projevila dobrou znalost nejen 
metody finanční analýzy, ale dokázala ji tvůrčím způsobem uplatnit v kombinaci dílčích metodik z několika zdrojů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň finanční analýzy, výpočtů i jejich interpretace odpovídá potřebám zpracování tétmatu v odpovídající 
kvalitě. Studentka prokázala nejen porozumění, ale i schopnost uplatnit obsah výuky v praktické případové studii.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text je vypracován kulturně, na potřebné úrovni stylistiky a kompozice odpovídá standardní struktuře diplomové práce na 
ČVUT.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Zdroje byly využity v dostatečném okruhu a všechny tituly považuji za relevantní s ohledem na zaměření tématu a cíle 
práce Vložte komentář. 

 

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. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Za hlavní příspěvek k přidané hodnotě této studie považuji úspěšný pokus o stanovení rámce pro další finanční 
vývoj firmy při zlepšení úrovně komplexních ukazatelů finančního zdraví a stability jako jsou provedené testy 
metodikou Altmannova Z skore a ukazatelem finančního zdraví a důvěryhodnosti IN 05. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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