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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Radek Štefán 

Číslo studenta:  E13625 

Název bakalářské práce:  Základní funkce ekonomické analýzy při rozhodování finančních institucí 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je popsat základní funkce ekonomické analýzy jako např.: 
produkční funkci, funkce užitku, různých finančních ukazatelů podniku atd., dále 
popis ekonomické, resp. její nejdůležitější části, finanční analýzy z pohledu banky. 
Poukázat na jejich význam pro optimální rozhodování. 

Vedoucí práce: RNDr. Ján Gogola, Ph.D 

Studijní program: Ekonomika a provoz podniku 

Akademický rok: 2016/17 

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 
Bakalářská práce (BP) je dostatečně rozsáhla. Autor má jasně stanovené cíle. Cílem práce je pochopit základní 
pojmy finanční analýzou podniku. Práce obsahuje hodně vzorců, které autor musel nastudovat, a jsou nutné pro 
názornou ilustraci uplatnění teoretických vědomostí. 
Cíle bakalářské práce byly splněny. 
 

Otázky a náměty k obhajobě 
Vysvětlete pojmy horizontální a vertikální analýza. Ilustrujte na příkladu. 
Jak byste charakterizovali dlouhodobý cizí a vlastní kapitál? 

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

V Pardubicích 22.5.2017 

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


