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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza podniku Mehler Engineered Product, s.r.o. 
Jméno autora: Veronika Vanclová 
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 náročnější 
Zpracování finanční analýzy společnosti Mehler Engineered Product, s.r.o, specializující se na oblast technických tkanin. 

Zadání je náročnější hlavně díky náročnosti analyzovaného oboru 

 

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 spider analýza. 

Zadání je splněno a studentka zpracovala teoretickou část na základě dostupné teoretické literatury  
 

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 a spider 

analýzou.  

Postup řešení je celkově správný a detailní. Zpracování praktické části je na dobré úrovni. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Analýza je zpracována detailně. Firma je součástí koncernu s sídlem v Německu z toho plynou také určité příležitosti a 

omezení.  Práce je zpracována detailně analýza je přehledná a má vysokou vypovídací schopnost. V závěru je provedeno 

srovnání skupin ukazatelů s hodnotami z odvětví podle dat MPO. 
Práce je celkově zpracována velmi dobře, a to jak teoretická, tak praktická část. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Jazyková úroveň je dobrá, práce se dobře čte a styl odpovídá odbornému zaměření.  
Jazyková úroveň práce je vysoká. 

 

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

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 firmy Mehler Engineered Product . 

Analýza firmy je dobře pracovaná a použitá metodologie je v souladu se současným pojetím finanční analýzy. Na konci 

studentky předkládá rovněž návrhy na zlepšení situace podniku. 
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Předložená bakalářská práce má velmi dobrou úroveň, výsledné ukazatelé jsou dobře spočítány a interpretovány. 

 
 
 

 

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. Vysvětlete, jaké problémy musí firma řešit jako součást zahraničního koncernu. Vyplývají z toho 
nějaká omezení v rámci financování firmy?  

2. V závěru ukazujete, že „podnik financuje svoji činnost velmi konzervativně, které je dražší ale méně 
rizikové než financování agresivní“. Proč se finanční ředitel rozhodl pro konzervativní financování, když 
by využití úvěru by mohlo být pro podnik levnější varianta? Uveďte některé makroekonomické důvody 
anebo důvody, které by mohly plynout z charakteristiky sektoru podnikání.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.5.2017     Podpis: Irena Jindřichovská 


