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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza podniku Varroc Lighting Systems, s.r.o. 
Jméno autora: Kristina Šturmová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma bakalářské práce je zcela standardní pro studovaný obor a stupeň jeho studia. 

 

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 bakalářské práce bylo naplněno. Autorka provedla finanční analýzu zvolené společnosti, kterou doplnila i o základní 
analýzu makro a mikro prostředí. Vzhledem k růstovému trendu a správnému základnímu nastavení fungování procesů a 
financování ve společnosti není možno navrhovat mnoho zlepšení, na což autorka v závěru práce správně reaguje, když 
navrhuje širší doporučení netýkající se jen finanční oblasti. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Autorka je schopna samostatné tvůrčí práce, vzhledem ke studovanému stupni studia potřebuje jen mírnou metodickou 
podporu. Autorka při zpracování postupovala pečlivě, svědomitě s vědomím nastavených termínů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka vypracováním bakalářské práce prokázala znalosti získané studiem doplněné o poznatky z odborné literatury. Ač je 
finanční analýza jedno ze základních témat bakalářských prací, tak autorka téma dokázala správně inovativně zasadit do 
širších souvislostí nejen finančního řízení, ale i okolí podniku. Odborná úroveň je vidět i v závěru práce, kde autorka 
vzájemně syntetizuje výsledky získané v rámci jednotlivých metod a nástrojů analýzy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autorka při zpracování postupovala pečlivě s dostatečnou časovou rezervou na závěrečnou úpravu práce, a tak je text 
úhledně naformátován, doplněn o tabulky a grafy opatřené nejen titulky, ale i zdroji a jednotkami. Formální úprava práce 
dotváří výsledný efekt pro čtenáře velmi rozsáhlého textu. 

 

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. 
Autorka čerpá z velkého množství literárních zdrojů, jejichž součástí jsou i cizojazyčné texty. Používané zdroje jsou plně 
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reprezentativní. Přejímané myšlenky jsou korektně a úplně označeny. Autorka se dopustila jedné drobné chybičky, kdy 
v textu docentku Čižinskou označuje jako Čižmanskou. Do budoucna by měla větší pozornost věnovat parafrázování obecně 
známých poznatků, aby práce nepůsobila jen jako prostý kompilát.  
Práce byla zkontrolována na plagiáty.  
 

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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářskou práci Kristiny Šturmové doporučuji k obhajobě, protože nenalézám žádného závažného pochybení, 
kterého by se dopustila v průběhu zpracování. Práce po obsahové, jazykové i formální stránce dosahuje vysokých 
standardů, což svědčí nejen o znalostním zázemí autorky, ale také o její schopnosti pečlivě zpracovat rozsáhlý 
celek typu bakalářská práce. 

Obzvláště velmi oceňuji, že kromě základních metod a nástrojů finanční analýzy zasadila stav analyzované 
společnosti do širších souvislostí, v podobě základní analýzy makro a mikro okolí. 

 

Na obhajobě je možno položit následující dotazy: 

 Pro koho jsou primárně určeny bankrotní modely? 

Přináší jejich použití po provedení základní analýzy absolutních a poměrových ukazatelů dodatečné 
informace pro analytika? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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