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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 
Jméno autora: Vasyl Salmaj 
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, Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zpracovávané téma odpovídá studovanému oboru a jeho stupni. 

 

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 literární rešerši, jednotlivé metody a nástroje finanční analýzy aplikoval na zvolenou společnost, získané 
výsledky interpretuje a na jejich základě vyslovuje doporučení ke zlepšení finanční situace společnosti v budoucnu. 
 

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, nezbytně nutně nepotřebuje silné metodické vedení. Nekonzultoval po 
průběžných menších celcích, což následně dělá obtížné odstranění formálních chyb objevujících se pravidelně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor při tvorbě bakalářské práce vycházel z literární rešerše a znalostí získaných ve finančních předmětech na Masarykově 
ústavu vyšších studií. Firemní hodnoty poměrových ukazatelů vhodně doplnil průměry zveřejňovány Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Student věnoval dostatek pozornosti formálnímu uspořádání práce, i když například název kapitoly 2.5.3 Kapitálový trh není 
adekvátní vzhledem k obsahu. Jazyková a stylistická úroveň odpovídají všeobecným představám. 

 

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 nadčasové literární zdroje, jejichž zaměření odpovídá zpracovávanému tématu, počet použitých zdrojů přesahuje 
běžné zvyklosti u tohoto typu prací. Citace jsou v textu řádně označeny. Způsob nepřímých citací musí autor v budoucnu 
lépe propracovat, aby se rovnou cíleně odkazoval na danou literaturu/autora ve větě a ne v závorce, která je často umístěna 
až na konci textu/odstavce. 
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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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

Bakalářská práce zpracovaná Vasylem Salmajem naplnila základní obsahové, formální a jazykové 
požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce obhajované na tomto stupni studia. Nenalézám žádné 
pochybení, které by bránilo obhajobě práce před komisí. Student je schopen aplikovat základní metody a nástroje 
finanční analýzy na zvolenou společnost, správně interpretovat získané výsledky a tvořit doporučení pro zlepšení 
finančního fungování společnosti v budoucnu. Nedostatky zmiňované v posudku jsou marginální povahy. 

 

Na obhajobě je možno zodpovědět následující otázky: 

1) Student označuje účetní výkazy finančního účetnictví za interní zdroje zpracování finanční analýzy. Jak se mění 
pohled na toto označení, pokud je analýza zpracována externím analytikem? 

2) Na straně 28 je uvedeno, že výsledky bankrotních modelů mají sloužit podniku jako případné varování, ale že 
jsou využitelné i jinými subjekty. Jakými subjekty a proč by primárně měly být využívány bankrotní a bonitní 
modely? 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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