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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza podniku 
Jméno autora: Helena Dirová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: MUVS 
Oponent práce: Irena Jindřichovská 
Pracoviště oponenta práce: MUVS 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání  
 Cílem této bakalářské práce finanční analýza společnosti Alpiq Generation
,což je výrobce elektrické a tepelné energie v Kladně.  

 

náročnější 

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zadání je náročnější hlavně díky náročnosti analyzovaného oboru, problematika energetiky je vysoce 
aktuální. 
 
Splnění zadání splněno 
Předložená práce splňuje zadání. Práce je vypracována logicky a v úvodní teoretické části charakterizuje cíl a nástroje 
finanční analýzy, Ve druhé části studentka aplikuje vybrané metody na finančních výkazech z let 2013 -2017. Na závěr se 
zabývá shrnutím výsledků a doporučením ke zlepšení finanční situace firmy  
Vložte komentář. Zadání je splněno a student zpracoval teoretickou část na základě dostupné teoretické literatury a 
používané metodiky. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. Vybraná metoda řešení je správně zvolená a dobře 
provedená.  
Vložte komentář. Postup řešení je celkově správný a detailní. Zpracování praktické části je na dobré úrovni. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Práce je zpracována detailně. Student ukazuje, že firma má menší problémy s úrokovým krytím. Analýza ukazuje, že 
společnost má problém s úrokovým krytím, výsledek hospodaření společnosti měl rostoucí tendenci, ale v roce 2017 došlo k 
jeho mírnému poklesu, společnost uplatňovala konzervativní způsob financování. Další otázka je pomalejší splatnost 
pohledávek a pomalejší obrátka zásob, což má dopad na ziskovost.  
Vložte komentář. Odborná úroveň je vysoká. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Jazyková stránka je velmi dobrá -  text je jasný a srozumitelný. Grafy jsou srozumitelné a vhodně doplňují 
celou práci. Rozsah práce he přiměřený a práce je zpracována podle pravidel univerzity 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Práce je dobře napsaná, a opírá se o relevantní prameny a užívá metodologii, která je při této problematice obecně platná. 
Pokud jde o prameny použité v praktické části, student získal tyto materiály přímo od analyzované firmy. Použité prameny 
jsou uvedeny v práci. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. Zdroje a citace jsou uvedeny podle zvyklostí   
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Práce je zajímavá a dobře zpracovaná. Finanční analýza je provedena podle 
všech dostupných pravidel a zvyklostí a vyúsťuje ve smysluplná hodnocení a doporučení.   
 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Jedná se o společnost, u které není povinný nefinanční reporting. Moje otázka zní, jaké nefinanční ukazatele byste 
navrhla pro doplnění vaší analýzy a jak byste postupovala.  
Další otázka, jaký je váš názor na vlastnictví lokální energetické společnosti v Čechách Švýcarskou firmou.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 26.5.2019     Podpis: Irena Jindřichovská 


