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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza Automotive Lighting s.r.o. 
Jméno autora: Tomáš Vančura 
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. 
Téma bakalářské práce je standardní vzhledem ke studovanému oboru a stupni 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. 

Student provedl finanční analýzu zvolené společnosti, aplikoval jednotlivé metody a nástroje finanční analýzy, získané 
výsledky interpretoval. V závěru výsledky shrnuje a dochází k výroku, že není možno v současné situaci společnosti doporučit 
krátkodobá opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace. Výrok je správný vzhledem k enormnímu růstu společnosti ve 
sledovaném období a ke správně nastavenému finančnímu řízení společnosti. 
 

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. 
Student je schopen samostatné tvůrčí práce, ale na počátku potřebuje výraznější podporu od vedoucího. Do budoucna by se 
měl více zaměřit na dodržování termínů, aby nemusel čerpat časovou rezervu. 

 

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. 
Autor prokazuje znalosti získané studiem, doplněné o poznatky načerpané z odborné literatury. Odbornou úroveň práce 
snižuje, že jsou použity jen základní metody finanční analýzy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je úhledně naformátována. Autor použil přehlednou strukturu práce. Text je doplněn vhodně zvolenými tabulkami a 
grafy, které jsou jednoznačně a úplně označeny. Rozsah práce se pohybuje mírně nad minimálním požadovaným rozsahem. 

 

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. 
Autor volí dostatek relevantních zdrojů, které v textu řádně a úplně cituje. Do budoucna bych zvážila uvádění citací na 
koncích vět, které není plně relevantní pro práci tohoto typu. Ze seznamu používaných zdrojů autorovi nedopatřením vypadl 
dokument Finanční analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu, ač se na něj v textu několikrát odkazuje. 
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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 Tomáše Vančury doporučuji k obhajobě, protože nenalézám žádnou překážku, která by bránila 
úspěšné obhajobě. Autor provedl základní finanční analýzu, získané výsledky správně interpretoval a přidanou 
hodnotu dodal jejich vzájemnou komparací s výsledky odvětví. 
 
Na obhajobě je možno položit následující otázky: 

1) Z jakého důvodu si autor vybral analyzovanou společnost pro potřeby bakalářské práce? 
2) Proč autor použil jen základní metody a nástroje finanční analýzy? 
3) Jaký je rozdíl mezi ukazateli aktivity v podobě doby obratu a počtu obratů? Přinášejí analytikovi různé 

výsledky? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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