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Diplomant Bc. Martin Musil zpracoval diplomovou práci na téma „Finanční analýza podniku“, která je 
rozdělena na úvod, šest kapitol a závěr. V první kapitole diplomant popisuje úvod do finanční analýzy. Druhá 

kapitola popisuje metody finanční analýzy, následuje kapitola 3. Specifikace finanční analýzy vybraného 

odvětví, kde si diplomant vybral analýzu odvětví CZ-NACE 29 – Výroba motorových vozidel (kromě 
motocyklů), přívěsů a návěsů, kde pro tento obor zpracoval horizontální a vertikální finanční analýzu.  

V kapitole 4 nám diplomat představuje podnik SOR Libchavy s.r.o., výrobce autobusů. V páté kapitole 

diplomat využívá teoretické znalosti uvedené v diplomové práci a zpracovává finanční analýzu pro vybraný 

podnik, a to konkrétně analýzu rozložení majetkové sktruktury (včetně porovnání aktiv a pasiv s odvětvím), 
analýzu zisku a ztrát a jejich porovnání s odvětvím, analýza peněžních toků, analýza čistého pracovního 

kapitálu, analýza majetkové zadluženosti, majetkové a finanční struktury, analýza likvidity včetně porovnání 

s odvětvím, analýza rentability včetně porovnání s odvětvím, následuje Pyramidový rozklad rentability, 
analýza bankrotního modelu IN05, analýza bonitních modelů. Po provedení analýzy podniku zpracoval 

diplomant zhodnocení a doporučení 

 

Hodnocení: 

Po přečtení diplomové práce jsem dospěl k názoru, že diplomant zpracoval tuto práci dle zadání a naplnil 

všechny body, které mu byly kladeny v zadání práce.  

Bohužel diplomat v rámci zpracování finanční analýzy odvětví a hlavně podniku neprovedl vlastní analýzu 
získaných údajů či hodnot v rámci analyzovaných dat. V úvodu diplomant uvádí, …….“finanční analýza 

dokáže zhodnotit stav minulých let. Na základě těchto dat a predikce dalšího vývoje, může podat doporučení 

ke zlepšení výsledků či pozitivního trendu.“ Diplomová práce bohužel neobsahuje žádnou predikci dalšího 
vývoje, žádnou analýzu diplomantem získaných dat, ale fakticky jen popisuje hodnoty v absolutních číslech či 

procentech, které diplomant získal na základě provedené analýzy v kapitole 5. V rámci specifik finanční 

analýzy podniků provedl diplomant analýzu odvětví Výroba motorových vozidel, domnívám se však, že pro 

porovnání společnosti SOR Libchavy s.r.o., která má 14 % podíl na trhu s autobusy, v rámci finanční analýzy 
by bylo vhodnější provést porovnání s hlavním konkurentem na trhu společností IVECO Czech Republic, a.s. 

(podíl na trhu 80%), a nikoliv tak jak to uvedl diplomant v závěru, kde uvedl: „Pokud by některý subjekt chtěl 

využít tuto finanční analýzu, doporučuji ji porovnat s dalšími podniky, které se zaměřují přímo na výrobu 
autobusů.“ 

Velmi dobrou stylistickou úpravu diplomové práce narušuje kapitola 6., jejíž formátování neodpovídá 

zbývajícímu celku diplomové práce, a kazí celkový vizuální dojem. Tabulky rozdělené mezi stránky by si 
zasloužili záhlaví na každé stránce, a u některých tabulek není uvedeno, že hodnoty jsou v tis. Kč. 

Vzhledem k daným skutečnostem navrhuji práci hodnotit klasifikačním stupněm“  



 

 

„D – Uspokojivě“. 

 

K diplomové práci vznáším následující dotazy a podměty k zamyšlení: 

1. Na str. 54 DP uvádíte, že mzdové náklady v roce 2012 tvoří 13,6% podílu z tržeb a v roce 2015 dosahuje 
9,4%. V tabulce na str. 54 je roce 2012 13,4% a je to u osobních nákladů. Není podíl na mzdové náklady 

v roce 2012 pouze 9,9% a v roce 2015 7,0%? Co byste zahrnul do položky Osobní náklady a do položky 

mzdové náklady.  

2. V 1. Kapitole jsou uvedeni uživatelé externí finanční analýzy, pro kterého z těchto uživatelů by byla 
zpracovaná finanční analýza podniku SOR Libchavy s.r.o.? 

3. V závěru DP uvádíte, že „Celkově hodnotím společnost SOR Libchavy s.r.o. jako úspěšný podnik“. Na 

základě jakých údajů ze zpracované finanční analýzy tak usuzujete? 

4. Doporučil byste mi jako případnému investorovi investovat prostředky do společnosti SOR Libchavy? 

Z jakých důvodů ano či ne na základě zpracované finanční analýzy? 

 

V České Lípě, dne 5.6. 2017 

Ing. Tomáš Hejl 


