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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   
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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
    

 
  
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Předložená diplomová práce má 83 stran bez příloh a je rozdělena do 6 kapitol.  Práce se 
zabývá teoretickou problematikou finanční analýzy a poté aplikací na společnost TOMIL, 
s.r.o. Pátá kapitola obsahuje komparaci poměrových ukazatelů společnosti TOMIL, s.r.o. 
s podniky drogistické výroby. Teoretická i praktická část jsou obsahově i rozsahově 
vyváženy. Připomínku mám k formální stránce obrázků, které jsou obsaženy v práci. 
Otázky k obhajobě: 

1. Ve své práci používáte k hodnocení finanční situace ve firmě analýzu stavových, 
poměrových a souhrnných ukazatelů, které hodnotí celkovou finanční situaci ve firmě. 
Znáte ještě nějaký jiný způsob, jak finanční situaci zobrazit např. graficky? 
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