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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza ve vybraném podniku 
Jméno autora: Thi Phuong Thao Tran 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, MÚVS a FS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Autorka si zvolila téma, které vyžadovalo provést aplikaci v podnikovém prostředí, studium interních podkladůa 
práci spodnikovými daty.  

 

Splnění zadání splněno 
 

Provedení finanční analýzy bylo dosaženo cestou volby ukazatelových skupin. Pro účely této práce lze tento 
postup považovat za adekvátní. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
 
Samostatnost se projevila v kladném i negativním smyslu v tom, že autorka minimálně využívala možnost zpracovávat 
bakalářskou práci po částech a konzultovat směr řešení. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Uvedená schopnost pracovat spodnikovými informacemi, tyto vhodně uspořádat a dospět k analytickým výsledkům svědčí 
o dobré úrovni bakalářské práce a o využití  samostudiem doplněných znalostí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Bakalářská práce je přehledná, obsahuje tabulky s bilančními veličinami, grafy a nevyskytují se chybně použité termíny. 
Nicméně autorka se mohla zmínit o dalších možných přístupech k bilanční analýze, alespoň poznámkou.    

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 

Použité zdroje jsou tuzemské jak učebnicového charakteru, tak články a rovněž zdroje elektronické.  
 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Doplňující otázka: 
V čem spočívá rozdělení bilanční analýzy n ahorizontální a vertikální? 
 
 
 
Datum: 31.8.2022     Podpis: Beran Theodor 


