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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 

stránce): 
 

Paní Bc. Monika Jaglářová zpracovala ve své diplomové práci téma finančního řízení 

průmyslového podniku WINSTON Production, s. r. o., pro účely zhodnocení jeho finanční 

situace. Tomuto účelu autorka podřídila strukturu práce a uspořádání do celkem devíti kapitol. 

Tyto obsahují všechny podstatné souvislosti, které bylo nezbytně nutné v rámci daného 

tématu řešit. Po stránce srozumitelnosti a jazykové úrovně ojediněle použila nepsrávné 

stylizace a slovní vazby, což neovlivnilo celkový přínos diplomové práce pro její využití 

v praxi. 

      

     

      

      

      

 

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 

1. Vysvětlete, proč je z hlediska vyhodnocení finanční situace podniku nejvhodnější zvolit 

metodu  analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, včetně použití bonitních a 

bankrotních modelů?  

      

2. Analyzujte, co konkrétně znamená navýšení oběžného majetku, (kromě krátkodobých 

pohledávek), které zásoby byly v podniku konkrétně pořízeny a jak se  toto navýšení odrazilo 

ve výsledné hodnotě  použitých vzorců?   

      

 

 

 

 

 

 

 



Strukturované hodnocení práce: 
 

Kritérium 1 2 3 4 

Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     

Závěry práce, jejich formulace a originalita     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) Výborně 

Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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