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POSUDEK VEDOUCÍHO ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Jméno, příjmení a tituly vedoucího: Ing. Igor Černý. Ph.D.  
Jméno, příjmení a tituly studenta:  Denis Káňa 
Název bakalářské práce:   Finanční analýza společnosti Ostroj a.s. 

 
Základní zhodnocení, východiska práce (0-20 bodů):       20 bodů 
Hodnotilo se především Téma a cíle závěrečné práce - ZP (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění); Teorie (srozumitelnost, 
struktura, kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veliči n); Použité zdroje (množství, 
struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Téma a cíl  práce byly naplněny a odpovídají náročnosti kladené na bakalářskou práci . Zkoumaná společnost je v přiměřené 

míře popsána. Použité zdroje jsou do struktury, množství a aktuálnosti dobře  zpracovány a jsou adekvátní řešené 
problematice. Za silné stránky BP je možné tedy považovat následující: 
+ srozumitelnost a přehlednost práce   
+ využívání zdrojů a práce s  nimi 

+ teorie je velmi dobře zpracována  

 
Shoda práce se zadáním (0-5 bodů):           5 bodů 
Hodnotilo se především Shodnost práce se zadáním ZP, splnění všech zadaných úkolů . 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Práce je v souladu se zadáním závěrečné práce. Zadané úkoly byly naplněny.  

 
Metodika a struktura práce (0-25 bodů):          20 bodů 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost částí); Metodika 
shromažďování dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, 
správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, d otazník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Metodika práce je  zpracována s  využitím relevantních metod v řešené problematice. Struktura práce je přehledná, jednotlivé 
části na sebe logicky navazují. Data jsou analyzovaná v  souladu s navrženou metodikou. Tabulky, grafy a obrázky podrobně 
dokumentují, jak student došel k výsledkům. K silným a slabým stránkám práce patří: 
+ správný a úplný popis relevantních metod  

+ logická návaznost jednotlivých kroků metodiky 
+ množství tabulek, obrázků a grafů, které velmi dobře prezentují výsledky práce 
- používání stejných ukazatelů v různých formách (obrat aktiv, vázanost aktiv; obrat zásob, doba obratu zásob)  

Praktická část (0-25 bodů):          18 bodů 
Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat (sofistikovanost, 
rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy); Využitelnosti výsledků ZP (reálnost, 
rozpočet na realizaci, praktičnost, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Praktická část logicky navazuje na teoretickou část práce. Výsledky jsou  podrobně a správně interpretovány, i  když schází 
podrobnější analýza skutečných příčin ekonomických jevů. Návrhy a doporučení jsou dobře zpracovány.Práce se dá využít 
jako postup při zpracování obdobné problematiky. K silným a slabým stránkám práce patří: 

+ správná  interpretace výsledků práce 
+ návrhy a doporučení jsou dobře zpracovány 
- schází hlubší analýza  

 

Formální úroveň (0-15 bodů):          13 bodů 
Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti, formátování tex tů, 
celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení  tabulek, obrázků). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Stylistika, gramatika a formátování práce  odpovídá  požadavkům kladeným na bakalářskou  práci  až na drobné gramatické 
chyby.  

 
Pracovní disciplína (0-10 bodů):          10 bodů 
Hodnotilo se především Nalezení vedoucího ZP a bezchybné odevzdání podkladů zadání ZP do IS do vyhlášeného termínu; Práce na ZP během zimního 
semestru (konzultace, plnění úkolů); Vyzvednutí zadání ZP do vyhlášeného termínu; Práce na ZP během letního semestru (konzultace, plnění úkolů); Přístup ke 
zpracování ZP (samostatnost, pravidelnost kontaktu, průběžná činnost). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Práce byla pravidelně a průběžně konzultována. Student vždy reagoval na podněty vedoucího práce. K  31.3.2018 práce byla 

hotova. 
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Vyjádření k podobnosti práce s jinými dokumenty (kontrola na plagiáty): 

Celková podobnost práce s  jinými dokumenty byla  2%. Z každého dokumentu bylo využito méně než  3%  textu. Práci lze 

charakterizovat jako zcela samostatně napsanou. 

 
Otázky k obhajobě, příp. jiné poznatky a kritické připomínky: 

1. Jak ovlivní navržená opatření ukazatel ROE prostřednictvím zlepšení jednotlivých analytických ukazatelů z  DU 

Pontova pyramidálního rozkladu? 
2. Hodlá analyzovaná společnost využít Vaše poznatky v budoucnosti? 

 

Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.   
 
Celkové hodnocení výborně             Celkem 86  bodů 
 

 
 
 
V Ostravě dne 3. 5. 2018          Podpis 


