
Vaše hodnocení včetně podpisu (modrým inkoustem) vypracujte na jednom listu A4, nepřesahujte tento rozsah.     1 

Posudek BP - VEDOUCÍ 
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 
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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení studenta:  Martin Šimůnek 

Název bakalářské práce:  Analýza finanční výkonnosti v podniku Interiér Říčany a. s.  

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku   

Jméno a příjmení  

vedoucího BP:   prof. Ing. František Freiberg, CSc. 

 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

V úvodu bakalářské práce jsou ve standardním rozsahu i kvalitě charakterizovány význam, nástroje a 

metody analýzy finanční výkonnosti podniku. Těžiště práce je v analýze a hodnocení likvidity. Student 

odpovídajícím způsobem aplikoval poznatky uvedené v teoretické části práce a na základě zjištěných 

skutečností provedl solidním způsobem vyhodnocení výkonnosti daného podniku. V závěru práce jsou 

shrnuty a hodnoceny poznatky z provedených dílčích analýz výkonnosti podniku a navrženy doporučení 

pro další hlubší analýzu navržených oblastí výkonnosti podniku.    
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Posudek BP - VEDOUCÍ 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

 x     

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
  x    

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

  x    

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 x     

Adekvátnost využitých metod práce   x    

Splnění cílů práce  x     
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 x     

Odborný přínos práce   x    

Využitelnost práce v praxi  x     

Prezentace závěrů  x     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 x     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1. Které hlavní faktory ovlivňují vypovídací schopnost ukazatelů o jevech či oblastech, které 

ukazatelé měří? 

2. Jak byla vaše analýza v podniku přijata a jaké argumenty při hodnocení vaší analýzy zazněly?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO 
 

Datum: 14. 5. 2015     Podpis:   
 


