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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Lucie Hertlová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 Cílem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy akciové společnost CEMBRIT, a.s., která se zabývá výrobou a 
prodejem bezazbestové střešní krytiny a fasádních desek. Společnost byla analyzována v pětiletém období v letech 2013 až 
2017. 

 

Vložte komentář.  Práce je průměrně náročná  
 
Splnění zadání splněno 
Předložená práce splňuje zadání. Práce je vypracována logicky a v úvodní teoretické části ukazuje účel finanční analýzy, 
rozebírá používaná data a charakterizuje uživatele informací. V další části se zabývá metodami a postupy využívané při 
zpracování finanční analýzy, a představuje jednotlivé finanční ukazatele. Zabývá se i souhrnnými ukazateli i bankrotními a 
bonitními modely. 
Vložte komentář. Práce zcela splňuje zadání 
 
Zvolený postup řešení správný 
Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena podstata finanční 
analýzy, vymezeny důležité pojmy, uživatelé finanční analýzy, zdroje dat pro finanční analýzu a metody finanční analýzy s 
popisem jednotlivých ukazatelů. Praktická část obsahuje základní údaje o vybraném podniku, orgány a organizační strukturu 
podniku, profil a stručnou historii podniku, a především aplikaci jednotlivých metod a nástrojů finanční analýzy. V závěru 
práce je vyhodnoceno celkové finanční zdraví podniku a uvedena doporučení pro jeho zlepšení.  
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Vložte komentář. Postup a metoda jsou správné. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Práce je kvalitně zpracovaná a v závěru práce je vyhodnoceno celkové finanční zdraví podniku a jsou uvedena doporučení pro 
jeho zlepšení.  
Vložte komentář. Odborná úroveň analýzy je velmi dobrá. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
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. 
Vložte komentář. Grafy a výpočty ukazatelů jsou doplněny o autorčinu interpretaci, po formální a obsahové práce je práce v 
pořádku. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Studentka pracovala zejména s výročními zprávami společnosti a dalšími interními údaji. Bibliografické citace úplné a v 
souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. Prameny byly vybrány dobře a jsou aktuální, použití prameny jsou relevantní.   
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Další komentáře a hodnocení 
Práce je kvalitně zpracovaná a v závěru práce je vyhodnoceno celkové finanční zdraví podniku a uvedena doporučení pro jeho 
zlepšení.  
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Práce je zajímavá a dobře zpracovaná. Finanční analýza je provedena podle 
zvyklostí.   
 
 
 
 
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. 
 
 Na str. 77 tvrdíte, „Společnost využívá konzervativní zdroj financování podniku, který je neefektivní, za to málo 
rizikový.“ Jaký je váš obecný názor na tento způsob financování? Jaká jsou jeho pro a proti? 
 
Podobně na str 78 píšete: „Jak bylo zjištěno ze souhrnného hodnocení finančního zdraví společnosti CEMBRIT, 
podnik se nachází v pásmu šedé zóny, kdy není možné jednoznačně určit jeho zdraví. To potvrzuje také 
ekonomická přidaná hodnota, která vykazuje záporné částky. Podnik by se tak měl snažit o její růst a 
maximalizaci.“ Prosím, vysvětlete toto svoje doporučení. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 31.5.2019     Podpis: Irena Jindřichovská 


