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Cílem této práce je zhotovit finanční analýzy vybraných podniků za dané období, 

tyto výsledky vyhodnotit a porovnat mezi sebou. Na základě těchto dat 

vyhodnotit závěry a predikovat vývoj do budoucna.  

V úvodní části je popsána teorie finanční analýzy včetně finančních ukazatelů, 

bankrotních a bonitních modelů a jedné metody stanovení hodnoty firmy. Dále 

jsou představeny vybrané podniky z oblasti výroby elektrických vodičů, na nichž 

jsou aplikovány dříve uvedené ukazatele včetně jejich statistického a 

regresivního porovnání. Na závěr jsou uvedeny predikce vývoje jednotlivých 

firem. 

Práce přináší poměrně komplexní přehled dané problematiky. Výčet finančních 

ukazatelů a bankrotních a bonitních modelů ovšem bohužel není doplněn 

žádným porovnáním či zhodnocením, což značně snižuje přidanou hodnotu 

rešeršní části. 

Ve výpočetní části postrádám zhodnocení jednotlivých společností na základě 

vypočtených ukazatelů. U „regresivní“ části bych ocenil otestování regresivního 

přístupu na skutečných datech. 

Celkově text není příliš čtivý a nevytváří konzistentní dojem. Nicméně obsahuje 

celou řadu užitečných informací, které by si ovšem zasloužily preciznější 

interpretaci. Možná by bylo vhodnější vynechat určité pasáže (např. stanovení 

hodnoty podniků) a více se věnovat analýze dosažených výsledků. Práci i tak ale 

považuji za přínosnou. 

Jako další konkrétní připomínky lze zmínit tvrzení o zvýšení ukazatele EBIT na str. 

58, které by mělo být dáno úsporou ve finančních nákladech nebo použití 

pokračujícího růstu ve výši 10 či 20 % při stanovení hodnoty podniku.  



Diplomant splnil zadání diplomové práce v celém rozsahu. 

Navrhuji hodnocení práce stupněm 

D – uspokojivě 

a práci doporučuji k obhajobě. 

K práci mám následující dotazy: 

1. Jaké ukazatele finanční analýzy považujete za nejpřínosnější a proč?  

2. Jaké jsou podle Vás největší nevýhody bankrotních a bonitních modelů? 

3. Demonstrujte prosím (alespoň pro jednu firmu) rozdíl mezi výstupem 

regresní analýzy finančních ukazatelů a skutečnosti. 

 

 V Praze dne 7. 6. 2017 

Ing. Jan Bejbl, Ph.D. 


