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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza STOLFIG s.r.o. 
Jméno autora: Zajícová Pavlína 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Kateřina Koželuhová 
Pracoviště oponenta práce: Stolfig s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce patří mezi náročnější, vypracování a zhodnocení finanční stránky konkrétního 
podniku neobnáší pouze čas strávený s podklady pro práci, ale znalost a vhodnost jednotlivých metod pro 
stanovení finanční analýzy. 

 

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. 

Předložená bakalářská práce velmi dobře představuje způsoby posouzení ekonomického či finančního zdraví 
firmy, v teoretické části byly popsány vybrané nástroje pro vytvoření finanční analýzy a v praktické části byly 
tyto metody použity na jejichž základě bylo zhodnoceno finanční zdraví společnosti Stolfig. Zadání práce bylo 
splněno. 

 

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

Praktická část zručným způsobem využívá z teoretické části představené metody finanční analýzy a 
komplexním způsobem vyhodnocuje finanční zdraví firmy a představuje aktuální a odůvodněná doporučení 
dalšího vývoje firmy. Byly využity 2 bankrotní modely pro stanovení ekonomické situace podniku, chybí mi 
vysvětlení, proč právě tyto dvě metody, zda existují i jiné, které jsou také vhodné nebo naopak proč jiné nejsou 
vhodné. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Logická struktura práce a vlastní text jsou pro čtenáře dostatečně pochopitelné, odborné termíny a zkratky 
jsou vysvětleny přímo v textu nebo v seznamu zkratek. Autorka se zvoleného tématu zhostila výborně, 
prokázala, že se s tématem podrobně seznámila a snadno se orientuje v interních odborných dokumentech 
podniku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V diplomové práci se nevyskytují hrubé chyby či nepřesnosti. Struktura bakalářské práce je logická, má velmi 
dobrou formální a grafickou úpravu. Osobně pro přehlednost postrádám rozdělení dlouhých textových bloků 
do odstavců.  

 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student na bakalářské práci pracoval ve společnosti aktivně a samostatně. Výběr použitých pramenů považuji 
za relevantní k řešené problematice a jejich seznam je uveden v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Ve 
vlastním textu práce jsou použity adekvátně odkazy do citované literatury. 

 

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. 
Všeobecně je práce velmi dobře zpracována, ekonomická terminologie, zkratky a grafy jsou vždy vysvětleny, 
proto se práce stane zajímavým dokumentem nejen pro ekonomické pracovníky společnosti. 
Souhrnný závěr práce přináší mnoho zajímavých poznatků, které by společnost mohli inspirovat. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

1. Proč je při posuzování finančního zdraví využívána Altmanova metoda? Znáte jiné metody, které by 
mohly být v hodné při posuzování finančního zdraví této společnosti?  

 

2. Čím může být zapříčiněn pokles produktivity pracovníků, když jejich mzdy mají rostoucí charakter? Jak 
lze dalšímu poklesu předcházet? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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