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Cílem práce je provedení finanční analýzy vybraného podniku se 
zaměřením především na finanční ukazatele podniku. Dále pomocí 
statistických metod analyzovat časové řady vybraných ukazatelů a provést 
predikci budoucího vývoje. 
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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 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 
 x   

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
Práce je psaná jasně a srozumitelně bez podstatných chyb a nepřesností. Za vlastní přínos autorky lze 
určitě označit aplikaci bankrotních a bonitních modelů na získané údaje o podniku potažmo aplikaci 
poměrně sofistikované metody analýzy časových řad na vývoj hodnoty akcie podniku. 
Za zmínku také stojí, že práce (až na drobné výjimky) neobsahuje v podstatě žádné překlepy a 
gramatické chyby.  
 

U obhajoby autorku žádám, aby uvedla, co by dle jejího názoru mohlo v budoucnosti nejvíce 
negativně ovlivnit finanční zdraví analyzovaného podniku. 
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