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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na dalšístránce):

Cíl práce daný zadáním, v podobě úkolu provést analýzufinančrrílro hospodaření podniku snáslednou formulací návrhu na moŽnou optimalizaci hnančníh o zdraví,áutorka v úvodudoplňuje o zdařilou rešerši současného stavu ve stavebnictví.
Dle mého názoru autorka své cíle naplnila - uvedla a vhodně zvoljlainstrumenty Íinančníanalýzy, tyto rnetody následně vhodně použilav praktické části práce. Y závěrubakalářské

|^'i::::.'1{11 :l*y 
a konkrétní'doporučení na ilepšení ťrnančrrí situace s|olečnosti. Práce

]:ť"Tl]:*?:""::*:::.9: |a1tot i T|'t.ni1"1, jeŽlsou'optimálně dlouhJ.re"i1" aopi,'cnL J V

.jednotně naformátovanými graťy atabulkami, náre vhoani dop1ňují textovou část.Zásadní nedostatky v práci nejsou. Pouze v kapitole č.3 mohla uyt pieneaněji uspořádánastruktura a pr ov ázano st zho dno ceného stavu hó spodaření společno sti.
Autorka ptokázalapraktickou znalost práce s odbornou litůaturou. Citace i zdro.'e jsou
uvedeny dle normy.
Bakalářská práce studentky Aleny Chrástové splňuj e všechny požadavky. j eŽ j sou kladené natento typ záverečné práce. Práci lrodnotím známkou velmi aóuie. nukďáí'kor-r p'a"i
doporučuji k obhajobě'

otázky k obhajobě (nutno vyplnit):

V práci uvádíte, Že se zvyšuje doba splatnosti pohledávek. Nabízí společnost moŽnost skonta?A pokud ne, uvaŽuje o této možnosti?
V moŽných opatřeních na zlepšení finanční situace uvádíte využitimetod EPC. MůŽe teblíŽetuto metodu vysvětlit' případně doporučit poradenské instittrce v daném regionu?



Strukturované hodnocení práce:

Kritérium
Míra rraplněni zadání (soulad 'udaniá obsal'u náročnost a splnění cílťr)
Logická struktura a provázano't1"onotffiffi
Uroveti zprac ov ání |iter ární'" š 

"
xhodno.t "uor"ný.h "s"n@
Závěry práce, jejich formulace a originuiita
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň
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