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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti Cinema City Czech s.r.o. 
Jméno autora: Anna Horáčková  
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Arnošt Klesla 
Pracoviště oponenta práce: MUVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Zadání obsahuje jako cíl bakalářské práce zhodnocení finanční situace společnosti Cinema City Czech s.r.o. v 
letech 2014-2018. Tato formulace znamená pro stupeň bakalářského studia celkem náročný úkol a to jak 
z hlediska obsahu, tak i náročnosti na odbornou stránku případové studie. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Studentka rozšířila časové pásmo pro hodnocení financí vybraného podniku o rok 2019. Ke standardnímu 
okruhu finanční analýzy připojila i hodnotový ukazatel EVA Zadání bylo splněno zřetelně ve zvýšeném rozsahu.  

 

Zvolený postup řešení správný 
. 

Studentka zvolila správný postup i metodu řešení odpovídající obvyklému okruhu ukazatelů finanční analýzy 
v podmínkách českých účetních standardů. V případě výpočtu WACC pak i mezinárodní přístup. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
. 
Úroveň odbornosti závěrečné práce je bez sporu více než dostatečná. Studentka prokazuje, že dokáže aktivně a 
správně využívat znalostí získaných studiem a doplněných z odborné literatury. Datové vstupy ze závěrky 
zkoumaného podniku jsou zpracovány velmi přehledně a pečlivě.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 

Kompozice i stylistika textu je provedena velmi dobře. Oceňuji především grafické ztvárnění názorných objektů, 
jako jsou tabulky a grafy, které podstatně zvyšují přehlednost a srozumitelnost výsledků provedené finanční 
analýzy.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
. 
Charakteristika pramenů odpovídá Zadání i cíli práce. Odborné teoretické zdroje práce jsou relevantní. Nedošlo 
k žádnému případu porušení citační etiky. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními normami 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Práce je velmi přehledná, pečlivě vypracovaná z hlediska výpočtů i grafické interpretace výsledků. Obsahově oceňuji 
především doplnění ukazatelů finanční analýzy o výpočet a interpretaci vývoje ukazatele EVA: Komentáře 
k jednotlivým vypočteným ukazatelům, především poměrovým , svědčí o dobré znalosti metod finanční analýzy i 
problémů finančního hospodaření podniku, včetně bilančních pravidel. S ohledem na mimořádně dobrou úroveň 
práce je škoda, že autorka nezahrnula alespoň okrajově potenciál podniku po roce 2019 získat v období restartu po 
koronovirové pandemii a krizi levné zdroje na další investiční rozvoj z domácího kapitálového trhu.  
 
Otázka: Podívejte se na vývoj finančního zdraví podniku v časové řadě let 2015 – 2019. Pokud by základní kapitál 
nedodávala mateřská firma ze zahraničí, koupila byste si jako investor na kapitálovém trhu například dluhopis 
tohoto podniku se splatností  3 – 5 let? Pokud ano, v jakém pásmu by bylo možné očekávat jeho %ní roční výnos? 
 
Datum: 9.6.2021     Podpis: 


