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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 

xx    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Úvodní část práce je věnována vysvětlení teoretických pojmů a ukazatelů finanční analýzy, 

jak poměrových, tak syntetických. Po té následuje představení hodnocené společnosti Veolia 

Energie ČR, a.s., která se zabývá zejména výrobou tepelné a elektrické energie, obchodem 

s elektřinou, distribucí plynu a dalšími souvisejícími činnostmi. Dále se studentka věnovala 

analýze finanční situace společnosti Veolia Energie ČR, a.s., a sice nejprve provedla velmi 

podrobně procentní rozbor účetních výkazů- rozvahy a výsledovky. Potom následuje vývoj 

poměrových ukazatelů a syntetických vhodně porovnávaný s odvětvovými hodnotami 

příslušných ukazatelů. Následuje vyhodnocení situace v podniku a návrhy a opatření 

k optimalizaci situace. 

 

 



1. Ve své práci uvádíte (s. 65), že podnik Veolia má od roku 2010 zápornou hodnotu 

čistého pracovního kapitálu (podnik není krátkodobě solventní). Jaká opatření byste 

navrhovala přijmout k nápravě této situace? 

 

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

 

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