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Cílem práce je vymezení pojmů a ukazatelů finanční prosperity firmy, 
vývoj hospodaření vybraného malého nebo středního podniku za období 
několika let, finanční analýza podniku v posledním období, doporučení k 
zajištění prosperity podniku v dalších letech. 

Vedoucí bakalářské práce RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D. 
 

náročnost tématu na úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná 

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

 x  

 

kritéria 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: 
1) V tabulkách vertikální analýzy aktiv a pasiv používáte pojem „Časové rozlišení“. Můžete blíže specifikovat  
     význam uvedeného pojmu?  
2) Můžete uvést nějaká zcela konkrétní opatření, která by jste doporučila realizovat pro zlepšení prosperity  
    firmy Signa Pumpy, s.r.o. 

Studentka prokázala svůj přehled o základních ukazatelích finanční analýzy hospodaření podniku. Své 
teoretické znalosti dokázala transformovat do praxe skutečného podniku. Studentka se velmi dobře seznámila se 
strukturou a hospodařením podniku Signa Pumpy, s.r.o. za období posledních pěti let. Data, která se jí podařilo 
získat z podniku, využila k provedení finanční analýzy podniku s využitím odpovídajících kvantitativních 
prostředků. Studentka se vyjadřuje ve své bakalářské práci věcně, někdy až příliš stručně, některé ukazatele 
uvádí jen v tabulkách, i když by mohly být ztvárněny i v grafech. Studentka zhodnotila přiměřeným způsobem 
hospodaření firmy Signa Pumpy, s.r.o. Ve svých závěrech se omezila vesměs jen na obecná doporučení.  
 

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

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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