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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

S uvedenými teoretickými informacemi pracuje autorka celkem průkazně, aplikuje je 

na finanční a účetní data analyzované organizace, a získává tak relevantní hodnoty 

dílčích ukazatelů finanční analýzy, prostřednictvím kterých hodnotí finanční situaci 

jmenované organizace.  

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Na základě výpočtu jednotlivých ukazatelů finanční analýzy autorka zhodnotila 

finanční situaci analyzované organizace v letech 2008 až 2012. V závěru diplomové 

práce autorka navrhuje doporučení k celkovému zlepšení finanční situace analyzované 

organizace. Navrhovaná doporučení mají, dle mého názoru, velmi obecný charakter, 

bez analýzy schopnosti organizace taková doporučení splnit. Autorka v závěru jako 

doporučení ke zlepšení finanční situace organizace uvádí např.: sledovat rentabilitu 

vlastního kapitálu, zlepšit propagaci prezentací výrobků, zvýšit prodej poskytováním 

množstevních slev, hlídat výši mzdových a dalších nákladů atd.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Pro přiblížení základní terminologie využívá autorka v teoretické části práce pouze 3 

odborné knižní zdroje a 4 zdroje internetové, z nichž 2 jsou interními firemními zdroji 

analyzované organizace. Jak už jsem uvedla výše, v práci postrádám i prezentaci 

zahraniční odborné literatury. I přes nižší počet teoretických pramenů, než bývá u 

tohoto typu závěrečné práce obvyklé, je použitá literatura zvolena v souladu se 

zkoumanou problematikou. Uvedené citace odpovídají normě ISO 690.  

 

7. Hodnocení formální stránky. 

Práce je graficky a stylisticky na dobré úrovni, a má i dobrou jazykovou úroveň. 

Pravopisné chyby a překlepy jsem nezaznamenala. Po formální stránce splňuje 

předložená práce veškeré požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. 
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8. Jaký je způsob využití práce? 

Návrhy a doporučení autorky, včetně jednotlivých výpočtů a hodnot ukazatelů finanční 

analýzy, mohou být vedením organizace využity pro optimalizaci podnikové finanční 

situace.  

 

9. Celkové hodnocení práce. 

Předložená diplomová práce splňuje formální a obsahové nároky kladené na tento typ 

závěrečných prací. Práci neshledávám plagiátem, ani mi není známo, že by se autorka 

plagiátorství dopustila. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 V Ústí nad Labem dne  5.  května 2014           …………………………………………… 

                                                                                           Ing. Jana Pelikánová, MBA 


