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a) Splnění požadavků diplomového úkolu 

V předložené diplomové práci v teoretické části shrnul diplomant poměrně 

vyčerpávajícím způsobem účel a smysl finanční analýzy včetně popisu jednotlivých metod 

a zdrojů dat pro finanční analýzu. Zároveň zde uvedl metody, které použil v další části.  

Dále se diplomant zabýval jak finanční analýzou vybrané firmy, tak i prognózou možného 

budoucího vývoje firmy do roku 2021 včetně srovnání některých klíčových ukazatelů 

s odvětvím. Z výsledků těchto analýz vyvodil diplomant závěry o stavu a finančním zdraví 

firmy a navrhl varianty možného budoucího vývoje. 

Diplomová práce plně odpovídá zadání s výjimkou ekonomických ukazatelů použitých 

v kapitole 3, které diplomant změnil na základě mého doporučení – viz níže. K formální 

stránce textu nemám připomínky. 

 

b) Samostatnost a iniciativa diplomanta, využití podkladů získaných z praxe a odborné 

literatury.  

Přístup diplomanta k řešení práce byl systematický a snaživý. Diplomová práce byla se 

mnou průběžně konzultována. V průběhu zpracování diplomové práce postupoval 

diplomant velmi samostatně a plně využíval jak teoretické znalosti, tak i odbornou 

literaturu. Zároveň s tím využil svých hlubokých znalostí a osobních zkušeností z oboru  

a trhu, ve kterém se analyzovaná firma pohybuje. To se projevuje zejména v kapitole 4, 

kde prognózuje variantně budoucí vývoj analyzované firmy.  V průběhu zpracování této 

diplomové práce jsme s diplomantem hlouběji diskutovali a konzultovali zejména některé 

otázky, které vycházely z charakteru analyzované firmy, trhu a ekonomicky 

nestandartního přístupu vlastníka k efektivnímu využití nakumulovaného vlastního 

kapitálu a volných finančních prostředků. Dále jsem diplomantovi doporučil, aby pro 

zpracování kapitoly 3 použil jiné ekonomické ukazatele pro porovnání s odvětvím, než 

vyplývalo z pokynů pro vypracování diplomové práce. Toto doporučení jsem udělal 

zejména proto, že získat relevantní údaje o hospodaření (hospodářském výsledku) firem 

v daném odvětví je z veřejných zdrojů nemožné anebo by tyto údaje nebyly vypovídající 

vzhledem k velikosti analyzované firmy a jejímu postavení na trhu. 

 



c) Odborná úroveň a přínos diplomové práce 

Práce má dobrou odbornou úroveň. Je patrné, že se autor v dané problematice orientuje 

a zároveň chápe a zná realitu trhu a jeho možné další směřování. Závěry práce vychází  

z provedených analýz. Tyto závěry jsou přiměřené a domnívám se, že jsou správně 

formulovány. Vzhledem k tomu, že diplomová práce byla zpracována z dat a informací  

z existující firmy, spatřuji přínos hodnocené diplomové práce především v praktickém užití 

v této firmě při rozhodování o dalších aktivitách či směřování. Zde by bylo zajímavé znát 

využití závěrů této práce v analyzované firmě zejména s ohledem na ekonomické chování 

a záměry vlastníka. 

 

d) Otázky k obhajobě diplomové práce 

1. Diskutoval jste závěry své diplomové práce s vlastníkem a managementem analyzované 

společnosti? Jaká opatření či změny na základě Vaší diplomové práce hodlají realizovat  

a v jakém horizontu? 

 

e) Závěr 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Celkovou aktivitu diplomanta  

v průběhu řešení diplomové práce i předloženou práci hodnotím známkou výborně – A. 

 

V Praze dne 5.6.2017 
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