POSUDEK VEDOUCÍHO
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Finanční analýza společnosti JAWA Moto spol. s r.o.
Alena Holubová
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Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Oddělení ekonomických studií
Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání bakalářské práce je standardní vzhledem ke stupni studia a studovanému oboru.

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.
Autorka provedla finanční analýzu zvolené společnosti, interpretovala získané poznatky vzhledem ke specifikům společnosti,
snažila se nalézt prostory pro zlepšení finančního hospodaření. Nezbývá než konstatovat, že zadání bakalářské práce bylo
způsobem zpracování naplněno.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

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.
Studentka pravidelně komunikovala, dodržovala dohodnuté termíny. Autorka prokázala, že je schopna samostatné tvůrčí
práce. Spolupráce byla bez nedostatků.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Vzhledem ke zvolenému tématu autorka hojně staví na znalostech získaných studiem na Masarykově ústavu vyšších studií,
které doplňuje o poznatky získané literární rešerší odborných zdrojů. Předkládaná práce je ukázkou převážně technicky
provedené finanční analýzy, v níž se ale autorka pokouší i o interpretaci specifik analyzované společnosti a hledání důvodů
sledovaného stavu.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Studentka byla při zpracování práce pečlivá, a tak je formální i jazyková úroveň dostatečná. Rozsah práce odpovídá
požadavkům kladeným na bakalářské práce, pro praktické využití práce by některé její části mohly být detailnější. Tabulky 8
a 10 se rozpadají na dvě strany.

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.
Autorka při zpracování práce využila relevantní a aktuální zdroje, jejichž počet je vzhledem k potřebám bakalářské práce více
než dostačující. V textu jsou citované části jednoznačně odděleny a řádně označeny.
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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.
Bakalářská práce zpracovaná Alenou Holubovou naplnila základní obsahové, formální a jazykové
požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce obhajované na tomto stupni studia. Spolupráce se
studentkou probíhala v rámci předem nastavených požadavků a představ. Studentka je schopna aplikovat
základní metody a nástroje finanční analýzy na zvolenou společnost a správně interpretovat získané výsledky
vzhledem ke specifikům. Práce je psána odborným jazykem na vysoké stylistické úrovni.
Na obhajobě je možno zodpovědět následující otázky:
1) Co by autorka označila za klíčový problém společnosti, od něhož se následně odvíjejí další slabé stránky
finančního fungování společnosti JAWA Moto?
2) Poskytují bankrotní modely jiné závěry než nástroje finanční analýzy aplikované v práci před bankrotními
modely?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 1.6.2019

Podpis:
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