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Práce vyhovuje předepsanému rozsahu. Je vhodně rozčleněna do sedmi kapitol, přičemž
praktická část tvoří polovinu práce. Teoretická část má logickou posloupnost a kladně
hodnotím její hloubku. V praktické části je postupováno v návaznosti na teoretickou část, což
činí celou práci velice přehlednou. V závěrečné kapitole 7 provádí autorka analýzu vnějšího
prostředí, aniž by se jednotlivým metodám věnovala v teoretické části.
Formální úprava práce vykazuje nedostatky, např. nejednotný způsob řádkování (např. str. 13,
21,30), písma citací (např. str. 13&14), šířka obrázků 1,2,3 a tabulky 14, čísla rovnic nejsou
zarovnána k pravému okraji, číslování kapitoly 4.5.1.1, nečitelná část přílohy.
Připomínky a otázky k obhajobě:
Vymezte důležitost vnější analýzy při analýze finančního zdraví podniku.
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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