
  Strana 1 (celkem 2) 

 Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Radek PRAJZA 

Téma diplomové práce:  Finanční analýza vybrané společnosti 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do osmi kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit finanční zdraví akciové společnosti Keramost a.s. 

za časové období 2003 – 2010 a navrhnout případná doporučení pro budoucí vývoj 

společnosti.  

Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V první – teoretické – části 

diplomové práce student stručně charakterizoval analyzovanou společnost, pro niž 

diplomovou práci zpracovával. Jsou zde také vymezeny základní pojmy, ukazatele a různé 

typy analýz, které student následně aplikoval v praktické části práce.  

Praktická část diplomové práce je rozdělena na tři části. V první části student zhodnotil 

finanční zdraví jmenované společnosti pomocí poměrových ukazatelů z oblasti rentability, 

aktivity, likvidity a zadluženosti. Ve druhé praktické části práce student zhodnotil finanční 

zdraví společnosti pomocí Du Pontova pyramidálního rozkladu a ve třetí části pak pomocí 

vybraných bonitních a bankrotních modelů. Diplomová práce je vhodně doplněna 

9 přílohami. 

Diplomová práce je zpracována přehledně, má logickou strukturu a návaznost.  

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student ke zpracování diplomové práce přistupoval iniciativně a zodpovědně, pravidelně 

konzultoval zpracování diplomové práce. Student svým přístupem a zpracováním 

diplomové práce prokázal schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu s dále uvedenými výtkami.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 při výpočtů ukazatelů likvidity měly být do položky „krátkodobé závazky“ 

zahrnuty také krátkodobé bankovní úvěry; 

 ukazatel doby obratu krátkodobých závazků a krátkodobých pohledávek je chybně 

vypočten; 

 v diplomové práci postrádám vstupní hodnoty ukazatelů a další mezivýpočty pro 

Du Pontův pyramidální rozklad; 

 pro výpočet Kralickova quicktestu a Indexu bonity nejsou v diplomové práci 

uvedeny hodnoty cash-flow a tudíž není možné ověřit správnost výpočtu těchto 

bonitních modelů. 

V rámci obhajoby diplomové práce student odpoví na následující dotaz: 

 Stručně charakterizujte vývoj společnosti od roku 2010 do současnosti? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byl v diplomové práci shledán následující nedostatek, který nijak 

nesnižuje úroveň diplomové práce: 

 Jednotlivé vzorce v teoretické části práce měly být pro přehlednost očíslovány. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je využitelná jako podkladový materiál pro vedení akciové společnosti 

Keramost a.s. Práce je také vhodná pro studenty ekonomických oborů, kteří se potřebují 

seznámit s danou problematikou. 

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „velmi dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 20. května 2014 


