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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Alena PERGLEROVA, DiS. 

Téma bakalářské práce:  Zhodnocení finančního zdraví 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. 

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti pomocí poměrových 

ukazatelů. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V praktické části studentka 

popsala analyzovanou společnost, kterou je akciová společnost Lovochemie, a.s. Dále 

v teoretické části studentka vymezila pojmy z oblasti poměrových ukazatelů.  

V praktické části bakalářské práce studentka zhodnotila vývoj poměrových ukazatelů 

aktivity, rentability, likvidity a stability za časové 2007 – 2012. Studentka také provedla 

zhodnocení rozvahy a výkazu zisku a ztráty pomocí horizontální a vertikální analýzy. 

Následně v páté kapitole definovala návrhy a opatření. Bakalářská práce obsahuje 

11 příloh. 

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

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala bakalářskou práci samostatně. Zpracování práce konzultovala 

s vedoucí bakalářské práce převážně v březnu a dubnu 2014. Studentka svým přístupem a 

zpracováním bakalářské práce prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v bakalářské práci shledány následující nedostatky: 

 Příloha č. 4: hodnota položky „F“ v roce 2009 je chybně uvedena; 

 str. 20, Tabulka 1: meziroční procentuální změna aktiv v letech 2011 a 2012 je 

chybně vypočtena; 

 str. 23: Tabulka 3: meziroční procentuální změna položky „Výkony a prodej zboží“ 

a položky „Tržby za prodej vlastních služeb a zboží“ je chybně uvedena; 

 str. 31, Tabulka 8: studentka počítala dobu obratu závazků ze závazků 

z obchodních vztahů. Chce-li studentka hodnotit obchodní deficit, je nutné, aby pak 

dobu obratu pohledávek počítala z pohledávek z obchodních vztahů; 

 str. 34, Tabulka 9: studentka používá termín „úroky“ místo správného termínu 

„nákladové úroky“. 

 str. 36: studentka nesprávně interpretuje ukazatel úrokového krytí. Studentka 

používá termín zisk společnosti místo provozní výsledek hospodaření. 

 výpočty v bakalářské práci jsou v pořádku, ale slovní komentáře obsahují jen to, co 

je patrné z uvedených tabulek a grafů. V komentářích chybí uvedení vzájemných 

souvislostí. 

V rámci obhajoby bakalářské práce studentka odpoví na následující dotaz: 

 Co je v položce C.II.I – Jiné pohledávky v roce 2007? 

 Co máte na mysli pod pojmem „přehodnocení systému zásobování“ (viz str. 41)? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly v bakalářské práci shledány následující nedostatky: 

 studentka v práci neuvádí úplný název analyzované společnosti; 

 přestože bakalářské práce bývají rešeršního charakteru, studentka v teoretické části 

práce používá příliš mnoho přímých citací; 

 str. 29, Tabulka 7: studentka vypočtené hodnoty likvidity neuvádí se stejným 

počtem desetinných míst; 

 str. 37, Tabulka 10: studentka neodděluje u čísel tisíce mezerou. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Bakalářská práce je ryze popisného charakteru, práce nemá praktického využití. 
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7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „velmi dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 20. května 2014 


