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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finan ční analýza podniku ICT s. r. o.  
Jméno autora: Vít Reichl  
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 

Vedoucí práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc 

Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zadání je náro čnější hlavn ě díky náro čnosti a dynamice analyzovaného oboru  

 

Splnění zadání splněno 
Předložená práce splňuje zadání. Práce je vypracována logicky a v úvodní teoretické části ukazuje cíl finanční 
analýzy a její předpoklady, dále rozebírá používaná data a charakterizuje uživatele informací. V další části se 
zabývá metodami a postupy využívanými při zpracování finanční analýzy, a představuje jednotlivé finanční 
ukazatelé - absolutní a poměrové. Zabývá se i souhrnnými ukazateli a bankrotními a bonitními modely. Následuje 
praktická část práce -   
Vložte komentář. Zadání je spln ěno a student zpracoval teoretickou část na základ ě dostupné teoretické 
literatury a dostupných dat  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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 pracoval samostatně a práce je vypracována pečlivě. Při vlastní analýze dat vybraného podniku se autor 
opírá o úvodní teoretické vysvětlení v teoretické části. V praktické části pracuje s reálnými daty poskytnutými 
podnikem. Na počátku praktické části je provedena makroekonomická charakteristika a charakteristika podniku a 
jeho odvětví. Analýza je provedena na reálných datech z let 2012 – 2017. Výpočty ukazatelů jsou doplněny 
interpretací. 
Vložte komentář. Student pracoval samostatn ě, dodržoval termíny a zapravoval p řipomínky.  Postup řešení 
je celkov ě správný a detailní. Zpracování praktické části je na dobré úrovni.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Vložte komentář. Postup řešení je celkov ě správný a detailní. Zpracování teoretické i prakti cké části je na 
dobré úrovni. Student využil znalosti získané studi em a data z praxe.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Jazyková úroveň práce. Práce se dobře čte a její styl odpovídá odbornému zaměření.  
Vložte komentář. Formální a jazyková stránka je na vysoké úrovni.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Práce je dobře napsaná, a opírá se o relevantní prameny a užívá metodologii, která je při této problematice 
relevantní a obecně používaná. 
Pokud jde o prameny použité v praktické části, student získal tyto materiály přímo od analyzované firmy. 
V teoretické části použil jak české jak zahraniční prameny. Citace jsou správné a použité prameny 
jsou uvedeny v práci. 
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Vložte komentář. Zdroje a citace jsou uvedeny podle zvyklostí  
 

Další komentáře a hodnocení 
V závěru praktické části představuje student souhrnné zhodnocení finanční situace firmy ICT s. r. o  a její výhled 
do budoucnosti. Finanční situace firmy je adekvátní dynamickému vývoji sektoru. Student shrnuje situaci 
následovně: „Mezi lety 2012 2014 byl tedy podnik ohrožen bankrotem a jeho finanční zdraví nebylo dobré. 

Od přelomu roku 2015/2014 … všechny ukazatele vykazují rostoucí trend. Nicméně pořád zde jsou určitá úskalí -  např. 

vysoká zadluženost, nízká likvidita a nízké úrokové krytí. Podnik se tedy pohybuje v šedé zóně. V závěru student navrhuje 

provedení důkladnější analýzy s aktuálnějšími daty, která by zlepšující se finanční zdraví firmy potvrdila nebo vyvrátila.“  

Analýza firmy je dobře pracovaná a použitá metodologie je v souladu se současným pojetím finanční analýzy.  
. 
Předložená bakalá řská práce je zajímavá a má velmi dobrou úrove ň, výsledné ukazatelé jsou dob ře 
spo čítány a interpretovány.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Za rozhodující p ři mém hodnocení považuji zp ůsob práce studenta, volbu jeho vstupních údaj ů při 
zohledn ění relevantních p ředpoklad ů jakož i samotné zpracování a tvorbu záv ěrů.  
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 3.6.2018     Podpis: Irena Jindřichovská 


