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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti LATECOERE Czech Republic s.r.o. 
Jméno autora: Prachař Vojtěch 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: OES 
Oponent práce: Daniel Toth 
Pracoviště oponenta práce: OMS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce obsahuje náročnější typ cílů. Z pohledu finanční analýzy a výsledků hodnocení výkonnosti firmy měl student 
stanovit nástroje zlepšení a zefektivnění vybraných ekonomických procesů a řídících nástrojů. V rámci finanční analýzy se 
měl zaměřit na celkový soubor standartních metod a nástrojů.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 je splněno, cíle jsou správně naplněny. Chybí rozsáhlejší soubor opatření a vlastních nástrojů řešení. Výsledky 
finanční analýzy jsou správně. Vlastní doporučení je příliš stručné, avšak na úroveň bakalářské práce plně dostačující.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Bakalářská práce obsahuje správným metodický postup. Autor se ve finanční analýze orientuje na vysoké úrovni. Používá 
jak správné metody, tak i vizualizaci výsledků.  

 

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. 
Bakalářská práce má praktický význam. Ve finanční analýze nejsou žádné inovace ani nové postupy. Autor využívá 
standartní nástroje, a to zcela odpovídajícím způsobem.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah bakalářské práce je 49 stran. Formální úroveň je velmi dobrá. Autor využívá jen omezený počet zdrojů. Cituje a 
opírá se jen o učebnicové publikace.  

 

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 uvádí v seznamu 12 knižních zdrojů a další internetové zdroje. V textu je využívá je omezeným způsobem. 
Sekundární literaturu nepodrobuje kritické analýze a neprovádí ani kritickou komparaci. Citace jsou v souladu s ČSN ISO 
690.  
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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, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor zvládl bakalářskou práci napsat velmi dobrým způsobem. Hlavní přínos spožívá v praktické využitelnosti 
výsledků a výpočtů.  
Jaký je optimální nárůst ekonomické přidané hodnoty v následujících dvou letech? 
Jaké ekonomické indikátory (kromě ziskovosti) považujete ve vašem zkoumání za nejdůležitější a proč?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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