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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti ABB s.r.o. 
Jméno autora: Stankeová Eliška 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Mgr. Jana Krajčová, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Ide o štandardný typ bakalárskej práce primeranej náročnosti. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 využíva štandardné nástroje finančnej analýzy k  vyhodnoteniu situácie konkrétnej firmy. Teoretická časť a 
analytická časť praktickej časti sú spracované relatívne pekne. Jedným z hlavných cieľov je „vytvořit návrhy na případná 
zlepšení financování firmy“. Tento cieľ autorka nenapĺňa. Praktická časť končí stručným okomentovaním získaných 

výsledkov. Záver je iba opakovaným zhrnutím hlavných výstupov a pozorovaní. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autorka použila štandardné postupy finančnej analýzy podniku. 

 

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. 
Autorka vychádza z poznatkov získaných počas štúdia a ďalšej odbornej literatúry. V praktickej časti spracováva dáta z  
výročných správ danej spoločnosti. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práca je skôr nadštandardného rozsahu. Netrpí významnými jazykovými nedostatkami. V niektorých prípadoch vidím 
priestor na efektívnejšiu prácu s grafmi. 

 
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 pracuje s relevantnými zdrojmi, cituje precízne. 

 

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.  
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Hlavná časť práce je pekne spracovaná, autorka nielen analyzuje ale vo väčšine prípadov dané čísla aj prakticky 
interpretuje. Je veľká škoda, že práca nie je dotiahnutá do konca v zmysle navrhovaných doporučení na základe 
výsledkov analýzy. 

 
 
 

 

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. 
 

Najväčším nedostatkom práce je absencia konkrétnych doporučení, a teda nenaplnenie jedného z dôležitých cieľov práce, 
ktorý by bol zároveň jej praktickým prínosom. Miestami by si práca zaslúžila doplniť interpretačne, chýba porovnanie 
s výkonnosťou podobne zameraných firiem, či celkovo odvetvia. Prácu napriek tomu hodnotím relatívne pozitívne a to 
z dôvodu relatívne kvalitného spracovania ostatných častí, práca je čitateľná, graficky upravená, autorka najdôležitejšie 

výsledky interpretuje.  

 

Otázka: V úvode práce spomínate, že v danej firme pôsobíte. Do akej miery došlo k využitiu výsledkov vašej práce vo firme? 

Máte k práci nejakú spätnú väzbu z príslušného oddelenia firmy? 

 

Aký ďalší vývoj hlavných indikátorov finančného zdravia firmy (aj vzhľadom k  už identifikovaným problémom) očakávate 
pre rok 2020 vo svetle karanténnych opatrení v súvislosti s COVID-19? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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