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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti Printed, s.r.o. 
Jméno autora: Petra Broulíková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je náročnější, má-li být finanční analýza provedena v dostatečné kvalitě. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo splněno na patřičné úrovni. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala samostatně, průběžně konzultovala a zapracovávala připomínky. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Při zpracovávání práce autorka  využila znalosti získané studiem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální stránce na dobré úrovni,zejména jazykově prakticky bezchybná, srozumitelná, přitom psaná odborným 
stylem. Některé grafy mohly být voleny s vyšším důrazem na ilustrativnost. 
(Někdy jsou data v tabulkách sice správná, korektní, ale přesto vypadají nelogicky - například u výpočtů souhrnných 
ukazatelů.) 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student použil běžně dostupné zdroje, při jejich citaci nedošlo k žádnému závažnému porušení citační etiky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka provedla finanční analýzu aplikací standardních metod na velmi dobré úrovni, mohla více zasadit vývoj 
do kontextu okolí a času. 

K obhajobě mám tyto doplňující otázky k diskuzi: 

1) Jak jste správně zjistila, společnost pracuje s nadměrnou likviditou (polovina aktiv je v krátkodobých finančních 
zdrojích!). Kdybyste si čistě hypoteticky představila, že si vlastníci "přebytečné" finanční prostředky vyplatí - jak by 
se změnily některé klíčové ukazatele? (rentability, obrat aktiv... ) 

2) Při kvantifikaci ukazatele IN je problematické použití ukazatele úrokového krytí. Jak jste se s tím vypořádala? 
Diskutujte korektnost přístupu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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