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Komparovat možné způsoby financování investic plynoucích ze 

soukromého i veřejného sektoru a na základě analýzy potřeb vybraného 
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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  

 

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: 

Práce se snaží zanalyzovat různé formy financování investičních projektů v soukromém 

podniku. Vedle obecného zhodnocení jednotlivých forem financování se bakalantka zaměřila 

na konkrétní podnik a její plánovaný projekt. Protože projekt bude teprve realizován, je 

samotná analýza provedena ex-ante s tím, že se na základě predikce snaží zachytit možné 

dopady jednotlivých forem financování na hospodaření podniku. Analýza je provedena za 

pomoci finanční analýzy, která je dále doplněna statistickým zhodnocením předpokládaného 

vývoje zvolených ukazatelů finanční analýzy. 

Samotná finanční analýza je postavena pouze na několika vybraných ukazatelích (ukazatelé 

aktivity). Důvodem omezeného provedení byla nízká míra dostupnosti potřebných dat. 

Podobný problém se odrazil také ve statistickém hodnocení, kdy trendové funkce jsou 

odhadnuty na základě omezených časových řad. 



Po formální stránce by bylo vhodné v práci nastínit metodiku, která by provedla čtenáře celou 

analýzou, představila by návaznost dílčích analýz a zároveň by zhodnotila omezení 

příslušných analýz. Mezi další již spíše drobné nedostatky lze uvést např. chybějící jednotky 

na osách grafů 3 a 4.  

 

Otázky do diskuze: 

1. Cílem podniku je získat podporu pro realizaci vlastního projektu formou dotace 

z prostředků Evropské unie. Jaké kroky již daný podnik v této záležitosti podnikl a s jakou 

odezvou? Jaké další aktivity ještě bude muset podniknout, aby potřebné prostředky mohl 

čerpat? 

2. Práce predikuje v případě realizace projektu vždy pouze růst tržeb v porovnání se 

současnou situací. Jakým způsobem hodlá firma tento nárůst zajistit, příp. proč ve svých 

predikcích neuvažuje možný pokles tržeb? 

 

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