
1. Formulace cílů práce
! cfle byly velmi vhodně formulovány
X cíle byly formulovány dostatečně
! cíle nebyly vhodně formulovany

2. Metodikazpracování
f vehi vhodně zvo|enaa formulována
f] ěástečně vhodně zxo|enaa formulována
! formulovrána nedostatečně
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Návrh hodnocení práce
(výborněo ve|mi dobře, dobřeo nevyhově|)

Velmi dobře

! cíle byly vhodně formulovány
E cíle byly jen částečně formuloviány

ffi vhodně zvolena a formuloviána
I nevhodně zvolena a formuloviína

3. Práce s daty a informacemi
! použitá data aktuální, informace relevantní a správně zpracované
fi použitá data aktuální, práce s informacemi dostateěná vzhledem k tématu
! data zastaralá,práce s informacemi dostatečná
I data zastaruIáa informace irelevantní
! práce s daty a informacemi chaotická a nedostateěná

4. Celkový postup řešení
[lpostup řešení naprosto správný
! postup řešení správný' některé kroky neadekvátní
! postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí
I nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní
! naprosto nesprávný postup řešení

5. Teoretická příprava autora
X autor ýznamné autory citovď aznáteoriidané problematiky
! autor některé významné autory opomněl aznáteoríídané problematiky
! autor neuvedl žádnévýznamné autory, a\e znáteorii dané problematiky
! fiterrlrní prameny jsou částečné, autor nedostatečně znáteorii problematiky



f| autor nepoužil relevantní literární prameny, neznáteorii problematiky

6. Úroveň jazykového zpracování
f]práce je jazykově naprosto správně zptacovaná
fi práce je jazykově zpracovánana standardní urovni
f] práce je jazykově zptacovinana standardní úrovni, autor se dopustil několika

gramatických chyb
! prácejejazykově huře zpracována' autor se dopouštěl ěasto gramatických chyb
! práce je velmi špatně jazykově zpracoviína

7. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
! autor má široký pojmový aparáú.a umí ho používat
fi autor má dostatečný pojmový aparát
! autor použÍváněk1eré neodborné vyrazy
! autor se vyjadřuje částečně neodborně
D autor pollživávýhradně neodbomé formulace

8. F.ormálni zpracování . celkový dojem
I práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je vyborný
ffi práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobý
f]práce vykazuje několik drobných formálních chyb
! práce vykazuje formální chyby
! práce je po formální stránce nedostatečná

9. Splnění cílů práce
! vysteoty práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny
! cfle práce včetně dílčích byly splněny
X cfle práce byly splněny, někÍeré dílčí cíle byly opomenuty
I cfle práce byly jen částečně splněny
! cíle práce nebyly splněny

10. Formulace závěrů práce
] závéry jsou velmi správně formulovány
] závěry jsou správně formulovány
] závéty jsou dostatečně formulovány
ffi závěry jsou částečně formulovány
! závěry nejsou správně formulovány

11. odborný přínos práce a její praktické využití
! práce je po odborné a praktické strrínce velmi dobře využitelná
! práce je po odborné a praktické strrínce dobře využitelná
ffi práce je po odborné a praktické stránce využite|ná
! práce je po odborné a praktické strránce méně vyuŽitelná
! práce není po odbomó a praktické stránce využitelná
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12. Slovní hodnocení bakalářské práce:

Autor se ve své prácizabývá frekventovaným a v literatďe často popisovaným tématem
- finanční analýzou, Způsob provedení je možrré považovat za standardní. V teoretické části
autor popisuje teoretické záklaý Íinanění ana|ýzy, uvádí matematický aparát potřebný pro
provedení a popisuje metody a modely její rcal'izace. Praktická ěástje pak vlastní aplikací
prostředků popsaných v teoretické části na vybraném středně velkém českém podniku, jehož
předmětem je velkoobchod a maloobchod s elektroinstalačním materiiílem.

Cílem této bakalařské práce bylo provést finanční ana|ýzu vybraného podniku,
zhodnotit jeho finančni zdtavi a na zák|adě zjištěných výsledků navrhnout vedení podniku
doporučení, která by mohla vést ke zlepšení ekonomické situace podniku. Cíl práce byl částečně
splněn, autor provedl podrobnou finanční ana7ýzu podniku, na jejímž zél<Iadě souhrnně
zhodnotil finanční zdravipodniku a formuloval doporučení pro jeho management. Nawhovaná
doporučení nicméně mohla bfi více konkretizovárra. V práci také v rámci srovnávací ana|ýzy
chybělo srovnání s odvětvovými pruměry jednotlivych ukazatelů.

Celkově práce působí dobře, práci doporuěuji k obhajobě.

13. Navrhujio aby se autor bakalářské práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám
(doporučení alespoň | _2 témat pro diskusi u obhajoby):

Jedno z doporučení pro management podniku je zvýšení v.ynosnosti neboli zvýšení

hÍubé matže. Co konkrétně by autor navrhovalvedení podniku v této oblasti?

Dle vypočtených ukazatelů podniku vychazivyrazně vyšší doba olratu pohledávek

než doba obratu závazktt, Jaká konkrétní opatření by autor navrhoval přijmout na

snižeru doby obratu pohledávek? Jaké metody se v praxi v obchodních Íirmách

používají při řízení pohledávek?

. ! r l

v*.vkt\qwl . . .V.Eil.il e.,. .

1)

2)

ď-+{. F
podpis oponenta práce


