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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti ABB s.r.o. 
Jméno autora: Eliška Stankeová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, MÚVS, Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma bakalářské práce je plně v souladu se studovaným programem a stupněm studia. 

 

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, omezeně se snažila nalézt prostory 
pro zlepšení finančního hospodaření. Nezbývá než konstatovat, že zadání bakalářské práce bylo způsobem zpracování 
naplněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Autorka v průběhu tvorby bakalářské práce pravidelně konzultovala, postupovala systematicky, začala ale pracovat se 
značným zpožděním, a tak se v závěru zvýšil tlak na nezbytnost konzultací. Autorka je schopna samostatné tvůrčí práce, 
pokud je práce standardizovaná, pokud se ale objevují odlišnosti a specifika, tak je již podpora vedoucího nezbytná. 

 

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, kde sice autorka vzájemně propojuje jednotlivé aspekty finančního zdraví, ale již omezeně je 
váže na reálné skutečnosti probíhající ve společnosti během analyzovaného období, dále zcela abstrahuje od 
mezipodnikového srovnávání. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že se jedná o práci bakalářskou, kde je takové 
pojetí ještě akceptovatelné a pochopitelné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce naplňuje vzhledem ke své formální úrovni – rozsah, formátování a úprava textu – požadavky kladené na bakalářské 
práce. I když práce prošla závěrečnou jazykovou korekturou, tak některé drobné nedostatky v psaném textu zůstaly. 
Z formálních součástí lze ocenit slovníček používaných zkratek a využití schémat v teoretické části k lepšímu názornému 
vysvětlení problematiky. 

 

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 
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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 odpovídá představám spojeným se 
zpracovávaným tématem. Lze ocenit využití zahraniční literatury. V textu jsou citované části jednoznačně odděleny a řádně 
označeny. Přímé citace jsou značně rozsáhlé, do budoucna doporučuji omezení jejich využití. 

 

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. 
Vyšší míra shody ukázaná v systému Theses je důsledkem zpracovávaného tématu, které má ustálenou strukturu práce, 
ustálené používané metody a nástroje finanční analýzy a vychází z účetních výkazů, jejichž struktura je právně závazná. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Bakalářská práce zpracovaná Eliškou Stankeovou naplnila základní obsahové, formální a jazykové požadavky 
kladené na vysokoškolské kvalifikační práce obhajované na tomto stupni studia. Studentka je schopna aplikovat 
základní metody a nástroje finanční analýzy na zvolenou společnost a správně interpretovat získané výsledky.  

 

Na obhajobě je možno zodpovědět následující otázky: 

1) Co ve finančním hospodaření analyzované společnosti roku 2018 způsobuje významné poklesy vykazované 
v rámci aplikovaných bankrotních modelů? 

2) Jaké je možno dát společnosti konkrétní doporučení v oblasti budoucího nárůstu zisku? 
3) Na straně 20 je poněkud nešťastně uvedena teoretická interpretace nízké hodnoty ukazatele obratu aktiv. 

Jak by měla znít zcela správná a jednoznačná interpretace v případě jmenovaného ukazatele? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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