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Podniková ekonomika a management

Využití finanční ana|ýzy k řízení podnikor'í'ch procesu

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol. odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formtrlací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizimjazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacetni
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČu nyt zarlaný tento výsledek kontroly plagiátorství|:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhtrji klasiflkovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2
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velmi dohře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:_'

Student zpracoval bakalářskou práci na téma finanční analýzy v konkrétnínr podniku' V první části
provedl rešerši dostupné literatury, zaměřtl se na metody finanční analýzy i na všechny drulry
ukazatelů, vč. sloŽitých souhrných indexů hodnocení a soustav Lrkazatelů. Dále představil podnik a
provedl finanční analýzu z dostupných účetních výkazů, jak lrorizorrtá]ní. tak vertikální a vypočetl
ponrěrové ukazatele. V závěrečné části je finanční analýzavylrodnocena, některé výsledk.v jsou vŠak
ch1'bně interpretovány, např. doba obratu závazků' a polrledávek. Dále jsou navrŽena doporučení. např'
sniŽovat dobu splácení pohledávek vyuŽitím skonta, faktoringu, avšak bez kontrétních dopadů např. rra

r'ýŠi inkasované částky, tj. není jisté, zda by společnost vyřešila nízkou hodrrotu f-inarrčrrí1ro nraietku'
Práce vykazuje také ťormální nedostatky, např. v tabulkách v příloze i v textu nejsou uveden.v
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jednotky (str.47), dále je v ní několik gramatických (str. 14,30,59) a formulačních chyb a překlepů
(str. 1 1', 12,20,30, 40, 43, 46), chybí slova (str. 16, 19, 32, 42) . Přesto se jedná o dobře provedenou
finanční analýzu, po zodpovězeni otázek navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

Na str. l3 uvádíte, Že pokud firma nebude poskytovat informace z finanční analázy, může sama sobě
uškodit a bude fungovat na trhu za ztížených podmínek oproti f,trmám, které informace o svém
finančním stavu poskytují. Vysvětlete, upřesněte Váš názor.

Na str. 48 jste vypočetl dobu obratu pohledávek a závazků. DoP hodnotíte, Že situace není negativní
nebot' převyšuje DoZ. S jakými údaji je nutno porovnat samostatně DoP a DoZ? TotéŽ je pak
uvedeno i ve vyhodnocení, Že pokud je DoZ vyšší neŽ DoP je společnost schopna splácet své
závazky? Vysvětlete Vaše tvrzení'

V Plzni. dne 20. 5. 2016

/ ^r//n/^,
ÚFodpts ho{ňotitele

Metodické poznámky:

l označte výsledek kontroly plagiátorství, kteryjste zadalla do Portálu zČu aodůvodněte níŽe při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň' odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
o otá"ky a připomínky k btižšímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽtři otázlqy.

Posudek odevzdejte oboustranně qltištěný na sekretariát KFU, FEK zČv do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


