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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 
Oponent práce: Ing. Jiří Svoboda, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Autorka Lucie Kůželová si vybrala finanční analýzu malého a středního podniku, který dobře zná a na úrovni bakalářské 
práce je to znát. Snahou práce je pomocí analýz a poukazováním na zjištěné skutečnosti vést podnik ke zlepšení návrhem 
opatření a aktivit. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání bakalářské práce Lucie Kůželová splnila. Finanční analýzou zpracované informace a závěry z nich plynoucí umožňují 
na požadované úrovni realizovat opatření vedoucí ke zlepšení finančního zdraví a stability analyzovaného podniku. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

V první části bakalářské práce studentka rozumným způsobem vybrala, popsala a odůvodnila použité analytické nástroje, 
které v druhé části naplnila konkrétními údaji vybraného podniku a zjištěnými závěry. Tím naplnila cíl práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Odborná úroveň bakalářské práce odpovídá znalostem získaným při studiu. Velmi dobře hodnotím schopnost aplikovat  
teoretické znalosti na konkrétní podmínky ve zvoleném podniku. Na příklad výběr vhodných nástrojů analýzy, počet let  
měření atd.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Rozsah práce úměrný zadání, formální a jazykovou úroveň hodnotím velmi dobře. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
K výběru zdrojů a ke korektnosti citací mám jen kladných připomínek. Získat a ověřit potřebné informace malého podniku 
k provedení finanční analýzy v rozsahu uvedeném v bakalářské práci vyžaduje nadstandartní aktivity. Také uvedené zdroje 
a prameny jsou víc než dostačující. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Z bakalářské práce Lucie Kůželové je patrná snaha pomoci zvolenému podniku aplikací závěrů analýzy k lepší finanční 
stabilitě. Není to tedy jen splněná povinnost studenta, ale je to hlavně nástroj ke zlepšení jednoho podniku. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Bakalářská práce studentky Lucie Kůželové je zpracována s ohledem na realitu malých podniků. Velmi dobře byla 
vybrána skupina standartních metod finanční analýzy, ale i přidané metody, jakož i rozsah zpracování. I přes 
některé diskutabilní závěry má práce vypovídající schopnost a je tak dobrým nástrojem pro management 
zvoleného podniku. Tím práce splnila nejen studentský cíl, ale je využitelná i v praxi. 
 
Otázky: Jak chce studentka závěry bakalářské práce přivést do praxe managementu zvoleného podniku? Nebo 
alespoň seznámit management s výsledky? 
Jak by se dala finanční analýza zvoleného podniku doplnit analýzou tržních podmínek (s ohledem 
na pokoronavirovou situaci)?  
Hrozí v této oblasti nebezpečí pro finanční stabilitu zvoleného podniku? 
 
               
                
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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