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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení finanční situace firmy Vatack s.r.o. 
Jméno autora: Matyáš Bernard 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Jiří Svoboda, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Matyáš Bernard chce v bakalářské práci posoudit finanční situaci firmy Vatack s.r.o. a pomocí finanční 
analýzy odhalit úroveň finančního zdraví firmy. Konečným cílem je potom využítí silných stránek a eliminace 
slabých stránek a při realizaci příslušných doporučení a opatření zlepšit finanční situaci firmy Vatack s.r.o.. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání bakalářské práce Matyáš Bernard splnil.  Analýzou finanční situace a doporučeními student prokázal schopnost 
aplikovat studiem získané poznatky v praxi konkrétní firmy. Závěry umožňují realizovat opatření vedoucí ke zlepšení 
finanční situace firmy Vatack s.r.o., což bylo hlavním úkolem zadání 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Čtyř části, postup i rozsah bakalářské práce, jsou vhodně zvoleny a strukturovány. Těžiště práce a zhodnocení výsledků je 
na požadované úrovni. Zjištěná fakta a závěry z nich vyplývající jsou přínosná. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Odborná úroveň bakalářské práce odpovídá znalostem získaným při studiu. Velmi dobře hodnotím znalosti a specifika  
konkrétních poměrů ve zvoleném podniku. Je zřejmé, že student uvedený podnik zná zevnitř, což je pro realizaci kvalitní 
analýzy nezastupitelné.  Velmi dobře jsou také aplikovány a využity poznatky z doporučené literatury. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
K formální a jazykové úrovni nemám poznámek, rozsah práce úměrný zadání, celkově hodnotím velmi dobře. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
 Výběr zdrojů přesahuje požadavky na bakalářskou práci a je zřejmé, že student přistoupil k této oblasti odpovědně. Totéž 
lze říci o použité metodice. Také uvedená doporučení jsou víc než dostačující. V souladu s normou jsou i citované pasáže. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Z bakalářské práce Matyáše Bernarda je patrná znalost zvoleného podniku a velká snaha využít a aplikovat závěry analýzy 
k zlepšení finanční situace firmy Vatack s.r.o. Z práce je znát i nadšení pro věc, cílevědomost a věrohodnost řešení. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Bakalářská práce studenta Matyáše Bernarda je zpracována s přehledem a přínosem pro firmu Vatack s.r.o. 
Rozsah zpracování, použité metody i závěry s příslušnými doporučení dokazují, že se student zhostil úkolu velmi 
dobře a stanovený cíl splnil na výbornou. 
 
Otázky: Jak by student závěry bakalářské práce sladil s ostatními aktivitami firmy Vatack s.r.o.?   Na příklad s 
investováním, technologií,výrobou, obchodem, atd., kterými nástroji finanční analýzy by působil? 
 
              Jak by student motivoval příslušné manažery firmy Vatack s.r.o., aby závěry a doporučení bakalářské práce 
uskutečňovali v běžné praxi? Jaké závěry analýzy by mohl použít? 
 
               
                
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 11.6.2021     Podpis: Ing. Jiří Svoboda, CSc. 


