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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční plán společnosti XY, s.r.o 
Jméno autora: Ondřej Černický 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: Prof. Ing. František Freiberg, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Téma práce je středně náročné.  

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Vložte komentář. Student splnil zadání jen částečně. Práce obsahuje všechny části zadání, student však nevyužil při 
zpracování práce prostor, který skýtá téma práce. Analytická i návrhová část je povrchní, v analytické části dominuje finanční 
analýza, aniž by byly zjištěné hodnoty okomentovány. Samotná tvorba krátkodobého a dlouhodobého finančního plánu je 
provedena bez hlubší analýzy současného stavu a bez využití adekvátních zdrojů dat a metod predikce.    
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
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. 
Vložte komentář. Schopnost samostatné tvůrčí práce studenty je průměrná. Během zpracování závěrečné práce chyběla 
studentovi větší důslednost a cílevědomost.   

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. V teoretické části práce je patrné poněkud omezené využití odborné literatury. Struktura této části je  
nevyvážená. Relativně menší pozornost je věnována hlavnímu zaměření práce na finanční plánování, přičemž větší 
pozornost je věnována analýze finanční výkonnosti podniku. Analýze finanční výkonnosti podniku se student věnuje i v 
praktické části práci, avšak chybí její účel, respektive její propojení s finančním plánováním. Hodnoty a jejich vývoj nejsou 
komentovány. Vlastní tvorba finančního plánu není založena na adekvátní analýze současného stavu (tržní analýze, SWOT 
analýze apod.) a postupech predikce budoucích dat. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Rozsah, grafická úprava a jazyková stránka práce lze považovat za uspokojivé.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Vložte komentář. Odkazy na literaturu a výběr pramenů jsou uspokojivé.  
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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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Hlavním cílem práce byl návrh krátkodobého a dlouhodobého finančního plánu společnosti XY. Vlastní tvorba finančního 
plánu však není založena na adekvátní analýze současného stavu společnosti a jejího relevantního okolí a využití dat z této 
analýzy pro predikce jednotlivých položek finančního plánu. Finanční analýza zaměřena jen na minulost, chybí rozbor 
zjištěných hodnot, účel analýzy, respektive její propojení s finančním plánováním.  
 
 
Otázky: 

1. Zdůvodněte zaměření analýzy ve vaší práci, jak byla analýza využita při tvorbě finančního plánu a o jaká zaměření by 
bylo možné analýzu v rámci vaší práce rozšířit.   

2. Jakými riziky je zatížen vámi vytvořený finanční plán podniku 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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