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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Petra SAJOVÁ 

Téma diplomové práce:  Finanční analýza společnosti Prospect, spol. s r.o. 

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. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do osmi kapitol včetně úvodu a závěru. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti Prospect, spol. s r.o. 

Teoretická část diplomové práce obsahuje vymezení základních pojmů z oblasti finanční 

analýzy. Teoretické poznatky studentka následně aplikovala v praktické čtvrté až šesté 

kapitole diplomové práce, ve které je provedeno zhodnocení finančního zdraví jmenované 

společnosti pomocí poměrových ukazatelů, Du-Pontova pyramidálního rozkladu a 

bonitních a bankrotních modelů.  

Na základě provedené finanční analýzy studentka definovala návrhy a opatření pro 

budoucí vývoj společnosti. 

Diplomová práce obsahuje také 2 přílohy, které práci vhodně doplňují. 

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

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka ke zpracování diplomové práce přistupovala iniciativně a zodpovědně, 

pravidelně konzultovala zpracování diplomové práce. Studentka svým přístupem a 

zpracováním diplomové 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.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

• Příloha č. 2: chyby v horizontální analýze aktiv, v položce stálých aktiv a oběžných 

aktiv; 
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• str. 11 – studentka nepoužívá v komentářích přesné názvy pro jednotlivé formy 

zisku; 

• u Du-Pontova pyramidálního rozkladu postrádám výpočet vlivu změny vázanosti 

oběžných a ostatních aktiv na změnu vrcholového ukazatele a výpočet vlivu všech 

nákladových položek na změnu vrcholového ukazatele. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

• Projevila se ekonomická krize nějakým způsobem na snížení počtu zákazníků či 

počtu zakázek? 

• Potýkal se podnik někdy s problémem nedobytných pohledávek? Pokud ano, jaký 

procentuální podíl činily na celkovém počtu pohledávek? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly shledány následující nedostatky, které ale nesnižují úroveň 

diplomové práce. 

• v diplomové práci postrádám Seznam příloh; 

• položka „časové rozlišení“ neměla být v rozvaze zařazena v oběžných aktivech, 

resp. krátkodobých cizích zdrojích; 

• struktura rozvahy, tj. aktiv i pasiv v příloze č. 2 neodpovídá struktuře uvedené 

v Tabulce č. 1 na str. 9; 

• v příloze č. 2, v pasivech se objevuje dvakrát řádek s položkou „základní kapitál“. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je přínosem zejména pro vedení společnosti Prospect, spol. s r.o. 

Diplomová práce je také vhodným studijním materiálem pro studenty ekonomických 

oborů.  

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní zkušební 

komisí a hodnotím známkou 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Ostravě dne 24. května 2011 


