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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Petr Kaufmann 

Číslo studenta:  E13417 

Název bakalářské práce:  Porovnání modelů pro finanční analýzu firmy 

Cíl práce: Cílem práce je porovnat nejběžnější bonitní a bankrotní modely používané pro 
finanční analýzu firmy 

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Slavíček, Ph.D. 

Studijní program: Ekonomika a management 

Akademický rok: 2016/2017 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     
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Ostatní připomínky k práci 
Předložená práce splňuje všechny náležitosti kladené na tento druh prací. Přes svůj značný rozsah je přehledně a 
logicky strukturovaná, vhodně doplněná o tabulky a grafy. Jen drobnou výhradu mám k formátování použitých 
vzorců. To by mohlo být provedeno pečlivěji. V práci je podrobně popsána celá řada bonitních i bankrotních 
modelů. Predikční schopnost těchto modelů je analyzovaná na vybraném vzorku reálných podniků. Dosažené 
výsledky jsou přehledně prezentovány v grafech, které jsou vhodně doplněny slovním komentářem. Jen 
drobností je odkaz na neexistující poznámku pod čarou na straně 34 a rozdělení firem na „dobré a špatné“ 
tamtéž.  

Otázky a náměty k obhajobě 
Prosím o vyjádření studenta k pravděpodobnosti chybného zařazení podniku u jednotlivých porovnávaných 
modelů. 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně mínus 
 

V Pardubicích 23.5.2017 

Podpis  ..................................................................  


