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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti Auto Jarov, s.r.o. 
Jméno autora: Daniel Honzík 
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 Finanční analýza konkrétní společnosti vykazující dle českých účetních pravidel odpovídá 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. 

Autor provedl literární rešerši, jednotlivé metody a nástroje finanční analýzy aplikoval na zvolenou společnost, získané 
výsledky interpretuje, v komentářích přihlíží ke specifičnosti společnosti a odvětví, ve kterém společnost působí. 

 

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. 
Autor si byl od počátku plně vědom náročnosti zpracování bakalářské práce, a tak pracoval průběžně, konzultoval po 
menších celcích, možnosti řešení hledal samostatně, práci dokončil s časovou rezervou. Student nepotřebuje cílené 
metodické vedení, aby dosáhl kvalitního výsledku, je schopen samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student využívá znalosti získané studiem na Masarykově ústavu vyšších studií, které doplňuje poznatky načerpanými 
v průběhu literární rešerše. Je schopen zpracovat práci na odborné úrovni odpovídající bakalářskému stupni studia. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má požadovaný rozsah. V rámci jazykové stránky, jak gramaticky, tak stylisticky, dosahuje nejvyšších standardů. 
Z hlediska formální stránky věci lze vidět marginální nedostatky v tom, že je kapitola závěru číslována a že došlo k nesouladu 
mezi číslováním tabulek a jejich odkazy v textu. 

 

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. 
Student volí nadčasové literární zdroje, které jsou plně relevantní vzhledem k zpracovávanému tématu a zároveň je jejich 
počet reprezentativní. Citace v textu jsou řádně označeny. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

Bakalářská práce zpracovaná Danielem Honzíkem naplnila základní obsahové, formální a jazykové 
požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce obhajované na tomto stupni studia. Spolupráce se 
studentem probíhala v rámci předem nastavených požadavků a představ. Student je schopen aplikovat základní 
metody a nástroje finanční analýzy na zvolenou společnost a správně interpretovat získané výsledky, kdy se věnuje 
komentování důvodů a příčin sledovaného stavu. 

 

Na obhajobě je možno zodpovědět následující otázky: 

1) Jaké výhody a nevýhody mají výsledky získané pomocí bankrotních modelů? Poskytují uživateli vždy 
relevantní výsledky odpovídající podnikohospodářské realitě analyzované podnikatelské jednotky? 

2) Autor se nevěnoval v praktické části kvantifikaci ekonomické přidané hodnoty. Bez ohledu na přesnou 
kvantifikaci, lze očekávat spokojenost vlastníka s ekonomickou přidanou hodnotou v průběhu 
analyzovaného období? 

3) Na straně 35 autor komentuje vývoj časového rozlišení aktiv. Komentář k časovému rozlišení v textu 
nekoresponduje s údaji uvedenými v grafu. Prosím o vysvětlení dané diskrepance. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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