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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: PETRA BROULÍKOVÁ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 

Oponent práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc 

Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
zpracování finanční analýzy společnosti Printed spol. s.r.o.,  zabývající se výrobou a osazováním plošných spojů. 
Zadání je průměrně náročné 

 

Splnění zadání splněno 
Předložená práce splňuje zadání. Práce je vypracována logicky a v úvodní teoretické části ukazuje účel finanční analýzy, 

rozebírá používaná data a charakterizuje uživatele informací. V další části se zabývá metodami a postupy využívané při 

zpracování finanční analýzy, a představuje jednotlivé finanční ukazatele. Zabývá se i souhrnnými ukazateli   -  bankrotními a 

bonitními modely. Teoretickou část uzavírá ekonomická přidaná hodnota a finanční páka.  
Zadání je splněno 
 

Zvolený postup řešení správný 
Práce je vypracována logicky a v úvodní teoretické části ukazuje účel finanční analýzy, rozebírá používaná data a 

charakterizuje uživatele informací. V další části se zabývá metodami a postupy využívané při zpracování finanční analýzy, a 

představuje jednotlivé finanční ukazatele. Zabývá se i souhrnnými ukazateli  -   bankrotními a bonitními modely. Teoretickou 

část uzavírá ekonomická přidaná hodnota a finanční páka. V praktické části studentka ukazuje aplikaci výpočtu ukazatelů na 

konkrétních datech společnosti Printed spol. s.r.o.     

Postup řešení je celkově správný a detailní. Teoretická část práce je zpracována na dobré úrovni. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Práce je zpracována detailně, ale některá tvrzení jsou spíše rozporuplná:  „Peníze na účtu představují víc jak polovinu majetku 

firmy, zde se odráží fakt, že společnost dokáže každoročně vytvořit zisk.“ str 38) To je spíše rozporuplné. Peníze na účtu 

neukazuji na tvorbu zisku. Charakteristika pasiv rozvahy je v pořádku. Podobně je správná i analýzy jednotlivých položek a 

vývoje poměrových ukazatelů úvaha na str 38 by potřebovala bližší vysvětlení. 
Práce je zpracována celkově dobře, a to jak teoretická, tak praktická část. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Jazyková úroveň je dobrá, práce se dobře čte a styl odpovídá odbornému zaměření.  
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Práce je dobře napsaná, a opírá se o prameny a metodologii, která je při této problematice obecně používaná. Pokud jde o 

prameny použité v praktické části, studentka získala tyto materiály přímo od analyzované firmy. Použité prameny jsou 

uvedeny v práci. 
Zdroje a citace jsou uvedeny podle zvyklostí   
 

Další komentáře a hodnocení 
Na konci praktické části představuje studentka souhrnné zhodnocení finanční situace. Jedná se o finančně zdravu firmu 

s konzervativním financováním. Analýza firmy je dobře zpracovaná a použitá metodologie je v souladu se současným pojetím 
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finanční analýzy malých firem.  

 
Předložená bakalářská práce má velmi dobrou úroveň 

 
 
 

 

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. 

Práce je dobře napsaná, a opírá se o správně citované prameny a zdravou metodologii. Analýza finanční 
situace podniku je správně provedena.  
 
Otázky k obhajobě:  

1. Za jakých podmínek byste doporučila firmě PRINTED S.R.O. změnit způsob financování a využít 
více cizích zdrojů?  

2. Jakým možným rizikům by potom firma PRTINTED, s.r.o. byla vystavena?   
3. Jaké poměrové ukazatele byste doporučila k bližšímu monitoringu, aby se firma nedostala do 

finančních problémů?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.5.2017     Podpis: Irena Jindřichovská 


