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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Cílem bakalářské práce Matěje Krále bylo vyhodnocení úrovně hospodaření vybraného podniku a 

na tom základě stanovit praktické návrhy pro zlepšení. Jednalo se o společnost Handle s.r.o. První část 

práce se zabývá teorií z oboru finančních analýz podniku. Následující praktická část se na 

základě teorie věnuje analýze podniku Handle s.r.o., kdy s pomocí poměrových ukazatelů autor 

hodnotí jeho finanční zdraví. Zjištěné údaje autor vyhodnotil a navrhl praktická doporučení pro 

zvýšení konkurenceschopnosti a pro dosažení podnikových cílů. Handle s.r.o. využívá 

k financování chodu v převážné části vlastní kapitál, s rostoucí tendencí aplikace také cizího 

kapitálu, především krátkodobého. Autor bakalářské práce úspěšně zachytil útlum v roce 2009, 

vyvolaný všeobecnou finanční krizí. Je potěšující, že od té doby se podnik stabilizoval a 

vykazuje pokrok. Ačkoliv v ukazatelích běžné a pohotové likvidity dosahuje akceptovatelných 

hodnot, měl by si udržovat vyšší stálou hladinu hotovostních prostředků pro případ nečekaných 

událostí, nebo možnosti využít příležitosti k dosažení vyšší konkurenceschopnosti. Celková 

zadluženost podniku se od roku 2010 pohybuje v rozmezí od 33% do 41%, což je přijatelná 

úroveň. Avšak zadluženost má mírně stoupající tendenci, na což by si management a vlastníci 

podniku měli dát pozor. Nejvyšší podíl zadluženosti vykazují krátkodobé závazky. Od roku 2011 

podnik vykazuje zisk za běžné účetní období. Matěj Král navrhuje zřídit rezervní fond, do 

kterého by podnik odváděl určité procento z dosaženého zisku. Aby těchto prostředků mohl 

podnik využít ve chvíli, kdy by objevil okamžitou příležitost na trhu, která by mu pomohla. Fond 

by také mohl sloužit jako rezerva pro nepředpokládané události, které by mohly ohrozit 

plynulost jeho chodu, nebo dokonce existenci. Další možností využití fondu pro financování 

obnovy zařízení, nebo pro investice. 
Konstatuji, že autor bakalářské práce Matěj Král prokázal schopnost řešit praktický problém. Jak 

teoretická, tak praktická část jeho bakalářské práce je napsána přehledně, obsahově v souladu se zadáním. 

Práci jako celek hodnotím známkou (A) výborně.  
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Celkové hodnocení BP 

(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře 

uspokoji

vě 

dostateč

ně 

nedostat

ečně 

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: 

 

 

Otázky vedoucího k obhajobě diplomní práce: 

 

1. Prosím shrňte, k jakým praktickým závěrům jste dospěl. 

2. Stručně vyjádřete, co a komu navrhujete realizovat (na základě Vašich závěrů). 
 

 

 

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

 
 

Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
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