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náročnost tématu na Úroveň 

nadprůměrná průměrná Podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce Úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší Nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné Absentuje 
x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší Nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční Neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Studentka postupovala při zpracování práce podle předem stanoveného plánu. Svoji práci tak 
člení do pěti hlavních kapitol, ve kterých nastiňuje zejména dopady emise akcií na vlastní 
hospodaření podniku. Pro praktické posouzení této problematiky si zvolila společnost AAA 
AUTO GROUP N. V., která v polovině roku 2007 vstoupila na český burzovní trh. Studentka 
tak zkoumá, jak se projevila emise jejích akcií v samotném hospodaření. Tato analýza se opírá 
o zhodnocení statistických dat před vstupem a po vstupu na burzu. Jako data posloužily 
ukazatele z finanční analýzy, kterými jsou vybrané poměrové ukazatele a také tři souhrnné 
bankrotní a bonitní modely. 
V první řadě je nutné zkonstatovat, že hodnocení dopadu vstupu na burzovní trh není snadnou 
záležitostí. Proto studentka zvolila hodnocení prostřednictvím předpokládaného dopadu 
vstupu na finanční ukazatele. 
V práci nejsou příliš zmíněny důvody pro výběr jednotlivých ukazatelů. Protože si však 
studentka vybrala pro hodnocení sedm ukazatelů, dochází tak ke snižování nebezpečí výběru 



nevhodných ukazatelů. Z práce je také patrné, že studentka sama vnímá omezení zvoleného 
přístupu, když sama upozorňuje na krátkou hodnocenou časovou řadu, čímž sama připouští 
možné zkreslení. 
Při vlastní práci studentka postupovala samostatně. Přitom však respektovala připomínky a 
doporučení.  
 
Otázky k obhajobě: 

1. Studentka v závěru konstatuje, že vstupem společnosti na burzu se podařilo snížit 
zadluženost zkoumané firmy, čímž hodnotí vstup na burzu pozitivně. Pojí se však se 
vstupem také nějaké negativní stránky, které bude muset zkoumaná firma vzít v potaz 
při hospodaření? 

2. Při komparaci jednotlivých ukazatelů studentka využívá několik forem vyjádření 
zisku. Může použití těchto jednotlivých forem zisku ovlivnit dosažené výsledky?  

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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