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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem BP bylo provedení finanční analýzy, jako jedné specifické části analýzy zdrojů. Jedná se tedy o analýzu 
činností, v nichž primární úlohu hrají finance respektive peníze a čas. Jako jeden z předpokladů pro objektivnost 
finanční analýzy je v BP provedena jednak analýza poměrových ukazatelů a objektivnost jejich přijatelnosti a 
zároveň SWOT analýza pro organizaci Jihostroj se zaměřením na odhalení silných a slabých stránek. z pohledu 
výkonnosti  tedy účinnosti a efektivnosti a zároveň k získání takových informací, aby z nich bylo možné  provést 
finanční analýzu. Specifikace finanční analýzy je určena pro její externí a interní uživatele.  

 

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. 

Je předpoklad, že jednotlivé body zadání BP jsou uvedeny v jejím úvodním obsahu. S přihlédnutím k této 
skutečnosti je možno konstatovat, že BP splňuje zadání. Vhodné by bylo uvést souvislosti navržených modelů 
s finanční analýzou. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení svědčí o nejen o pochopení finanční problematiky analyzované organizace, nýbrž i dobré orientaci 
v oblasti finančnictví.  

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 

Určité nedostatky v diplomové práci je možné spatřovat v neuplatnění některých mezinárodně přijatých podkladů 
Například ČSN EN ISO 22313:2015 „Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – 
Pokyny“ je rámcově zaměřena do oblasti financí. Poněkud je opomenuty problematika investičního rozhodování a 
rizika. 

 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bylo by vhodné doplnit terminologickou databázi z oblasti finanční analýzy. 

 

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 

http://www3.fs.cvut.cz/web/index.php?id=u12134
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anal%C3%BDza_zdroj%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Většinu citací je možné považovat za korektní. 

 
 

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. 
 
Úroveň teoretických i praktických výsledků řešení je velmi dobrá. 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Proveďte úvahu na téma 

Jak dalece je možné využití controllingu ve finanční analýze. 

Je předpoklad pro diverzifikaci Jihostroje a.s. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 11.8.2015     Podpis: Skopal Jaroslav 


