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Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti 
Elektrárna Chvaletice, a. s. pomocí vybraných ukazatelů. Dle 
výsledků pak navrhnout vhodná opatření ke zlepšení stávající 
situace společnosti. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Černohorský, Ph.D. 
 

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 vč. citací  x   

práce se zahranič.literaturou vč.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 
příloh části DP (tabulky, grafy, 
propočty apod.) 

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

Bakalantka při zpracování finanční analýzy vycházela z kvalitně zpracované teoretické části. Samotná 
finanční analýza je zpracována poměrně detailně, s přihlédnutím k dostupnosti dat /a z objektivních 
důvodů kratší časové řadě/ a interních i externích informací. V analýze jsou uvedeny hlavní příčiny 
vývoje jednotlivých ukazatelů a zároveň jsou navržena doporučení vhodná pro fungování firmy. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Ve výpočtu ukazatelů ROA, ROE, ROCE, ROS používáte jednak EBIT, resp. EAT. Jaké druhy 

zisků znáte a jak je vhodné je použít při finanční analýze? 
2. Jaké jsou perspektivy Vámi analyzované společnosti zejména na základě nedávné změny 

vlastníka?  

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: výborně   

Vedoucí bakalářské práce: 
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.               Podpis: 

V Pardubicích dne 26. srpna 2013 


