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Diplomantka zpracovala aktuální téma finanční stability vybrané firmy. Při zpracování vycházela z kvalitně 
zpracovaného teoretického aparátu finanční analýzy, u nějž využila všechny standardní metody – horizontální a 
vertikální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů a syntetické bankrotní a bonitní modely. Výsledkem 
podrobné analýzy je shrnutí zásadních poznatků a zejména návrhy vlastních doporučení vedoucí ke zvýšení 
stability analyzované firmy. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou, na základě Vaší analýzy a zkušeností, hlavní hrozby a příležitosti firmy do budoucna? 

2. Změnila se nějak situace v oblasti finančního řízení v analyzované firmě během a po zpracování Vaší 
diplomové práce? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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