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Jméno a příjmení studenta:  Jakub Křehla  

Název bakalářské práce:  Finanční analýza v průmyslovém podniku  

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Jméno a příjmení  

vedoucího BP:   doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Bakalářská práce má aplikační ráz. Autor prostudoval odpovídající objem literatury, důsledně respektoval 

pravidla bibliografických citací a prokázal zvládnutí prostudované problematiky. V teoretické části 

poukazuje na základní principy finanční analýzy a účelově vybírá vhodnou soustavu podílových 

ukazatelů. Autor hodnotil několik zúčtovacích období a pro účely jasného posouzení trendu výpočty 

doprovodil vhodnými grafickými výstupy. V diskusi nad dosaženými výsledky konstatoval, že společnost 

vykazuje finanční zdraví. Je patrné, že přínos práce je zejména pro autora samého, neboť vyspělé 

průmyslové podniky mají zájem na spolupráci se studenty VŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaše hodnocení včetně podpisu (modrým inkoustem) vypracujte na jednom listu A4, nepřesahujte tento rozsah.     2 

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. Vysvětlete, jak lze postupovat pro určení norem pro podílové ukazatele. 

2. Jaký je Váš názor na vývojové směry ve finanční analýze? 

 

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  
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Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
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