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Cílem práce je rešerše odborné literatury se zaměřením na výsledky 

výzkumů zaměřených na stanovení či ověřování predikční síly finančních 

modelů hodnotících finanční zdraví podniků a potvrzení či vyvrácení 

zjištěných poznatků na vybrané skupině českých podniků. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Michal Kuběnka, 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    
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.) 

funkční  méně funkční Neuspokojivé 

X    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomová práce je zpracována kvalitně jak po obsahové, tak i formální stránce. Téma je rozděleno do 

dílčích částí s logickou návazností. Teoretická východiska jsou definována na základě rozsáhlé rešerše 

zejména české literatury. V rámci analytické části je aplikován český scoringový model IN05 na 

vybraný vzorek podniků a potvrzena jeho schopnost označit podniky jako bonitní s 82% úspěšností. 

Celkový testovaný vzorek byl rozsáhlý a činil 739 podniků. Tím byl bezesporu naplněn stanovený cíl 

diplomové práce.  

1. Proč byly pro konkrétní výpočty vybrány právě papírenský a polygrafický průmysl, 

gumárenský a plastikářský průmysl, výroba dopravních prostředků a zemědělství? Jedná se o 

poměrně nesourodý vzorek. 

2. V závěru práce správně uvádíte, že stabilitu a vývoj podniku neurčují pouze informace získané 

z finančních výkazů. Jaké další oblasti je nezbytné monitorovat pro získání přehledu o 

komplexní výkonnosti podniku? 



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

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, 

nevyhověl/a. 
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