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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza vybraného malého a středního podniku 
Jméno autora: Lucie Kůželová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D 
Pracoviště vedoucího práce: MUVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
. 
Cílem práce v Zadání je zhodnocení finanční stability a finančního zdraví vybraného podniku s cílem navrhnout 
opatření ke zlepšení. Formulace je poněkud náročná a obsahuje dva dílčí cíle i předpokládaný výstup v podobě 
návrhu konkrétních opatření. . 

 

Splnění zadání splněno 
 

Předložená závěrečná práce splňuje zadání. Problémy při získávání údajů a ukazatelů pro analýzu finanční 
stability a finančního zdraví podniku poněkud změnily možnosti konkrétně navrhovat opatření ke zlepšení 
finanční stability vybraného podniku. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 

Studentka byla během řešení aktivní a dodržovala dohodnuté termíny. Své návrhy a řešení průběžně 
konzultovala a na konzultace byla vždy dobře připravena. Studentka prokázala, že je plně schopna samostatné 
tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
. 
Úroveň odbornosti závěrečné práce hodnotím jako odpovídající záměru i cíli a obecně jako velmi dobrou. 
Autorka využila plně znalostí získaných studiem a navíc i z doplňkové  odborné literatury. Dokázala se 
orientovat i v nepřehledných zdrojích data využila plně podklady získané z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 

Ke kompozici textu práce i ke stylistice nemám připomínek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Studentka byla v průběhu tvorby textu práce velmi aktivní. Překonávala i objektivní potíže při získávání a 
studijních materiálů k řešení závěrečné práce vlastními návrhy a přístupy k využití náhradních metod výpočtu 
EVA. Studentka využila všechny relevantní zdroje, nedošlo k porušení citační etiky a bibliografické citace jsou 
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Analýza finanční stability i finančního zdraví je v práci provedena velmi solidně. Autorka nezůstala jen u obvyklých 
metod, ale jako přidanou hodnotu doplnila do výstupů finanční analýzy i pohled prediktivní analýzy indexu IN 05 
vyjadřujícího vývoj finančního zdraví i v perspektivě příštích let. Stejně tak se autorka pokusila o hodnotový pohled 
na hospodaření firmy metodou EVA. Skutečnost, že nedostatky v analytice účetních dat, které byly k dispozici vedly 
k diskutabilním závěrům, nesnižuje kvalitu provedených výpočtů a ocenění záměru autorky. Doporučení pro praxi 
ukazují na dobré pochopení hlavních trendů v hospodaření podniku a to i z hlediska silných i slabých stránek.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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