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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Softwarová podpora finančního plánování ve výrobním podniku   
Jméno autora: Jakub Stanovský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: prof. Ing. František Freiberg, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Téma práce patří do kategorie středně náročných témat bakalářských prací. 

 

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. 

Vložte komentář. Cílem práce je analýza procesu finančního plánování ve výrobním podniku a jeho podpora pomocí 
vybraného softwarového nástroje. Všechny body zadání jsou v práci řádně zpracovány. Způsob a rozsah zpracování jak 
teoretické, tak především praktické části práce plně odpovídá požadavkům kladených na závěrečnou práci bakalářského 
studia.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 
Vložte komentář. Schopnost samostatné tvůrčí práce studenta byla průměrná. Konzultace k práci byly sporadické. Kvalitě 
práce by jistě přispěla větší důslednost a cílevědomost autora.   

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. Znalosti získané studiem student uplatnil ve své práci v uspokojivé míře. Úvodní teoretická část je 
zpracována na velmi dobré úrovni. Problematiku finančního plánování je popsána ze všech podstatných aspektů. Student 
prokázal znalost s tématem práce související literatury a vhodné využití informaci z daného podniku.    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Rozsah, grafická úprava a jazyková stránka práce lze považovat za uspokojivé. V práci lze najít jen drobné 
formální nedostatky, které nijak nesnižují velmi dobré zpracování zadaného tématu.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Vložte komentář. Odkazy na literaturu a výběr pramenů jsou uspokojivé. Citace zdrojů odpovídá citačním zvyklostem. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). V teoretické části je zpracována ze všech potřebných aspektů problematika 
finančního plánování. V praktické části je zpracován návrh implementace vybrané softwarové technologie pro podporu 
finančního plánování ve výrobním podniku. Konkrétně jsou zde popsány jednotlivé fáze realizačního projektu od 
specifikace požadavků, přes počáteční analýzu a návrh řešení až po konečné zhodnocení navrhovaného řešení a vyjádření 
ke stavu jeho implementace. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Rozsah práce, její dobré formální a obsahové zpracování, identifikace studenta s tématem práce, velmi dobrá orientace 
studenta v řešeném tématu a nezanedbatelný přínos pro podnik – to vše tvoří přednosti práce a jejího autora.   
Teoretická část práce přibližuje cíle a úkoly finančního plánování, prognózování, konvenčních metody a postupy tvorby 
finančních plánů, jejich datové zdroje a přibližuje možnosti softwarové podpory jejich tvorby. Praktická část práce se zabývá 
návrhem implementace softwaru pro podporu finančního plánování v daném výrobním podniku. Pozitivně lze hodnotit popis 
jednotlivých fází realizačního projektu, specifikaci požadavků na cílové řešení softwarové podpory analyzovaného 
plánovacího procesu, vysvětlení jednotlivých částí návrhu a implementace technologie a jejího přizpůsobení pro konkrétní 
potřeby vybraného podniku včetně zhodnocení výhod a úskalí nového softwarového řešení a předpokládaných přínosů 
vyplývající z jeho nasazení v podniku. 
V práci popsané cílové řešení finančního plánování s využitím softwarové podpory bylo vytvořeno na základě spolupráce s 
experty z realizačního týmu. V rámci hodnocení práce tak nebylo vždy jednoduché identifikovat podíl autora na analýze 
systému finančního plánování a návrzích jeho podpory vybraným softwarem.  
 
Otázky: 

1. Vysvětlete vztah manažerského účetnictví a finančního plánování a vztah mezi rozpočtem a finančním plánem. 
2. Objasněte tvrzení, že klíčovou úlohou manažerského účetnictví je stanovování podnikových cílů (str. 5). 
3. Uveďte faktory, které mohou negativně ovlivnit očekáváné přínosy implementace zvoleného software. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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