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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Michaela HULVOVÁ  

Téma diplomové práce:  Finanční analýza podniku OSTROJ – HANSEN + 
RAINDERS, 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 šesti kapitol včetně úvodu a závěru. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti OSTROJ – HANSEN + 

RAINDERS, spol. s r.o. 

Teoretická část diplomové práce obsahuje vymezení základních pojmů z oblasti finanční 

analýzy. Aplikace teoretických poznatků z oblasti finanční analýzy je provedena 

v praktické čtvrté kapitole diplomové práce, ve které je provedeno zhodnocení finančního 

zdraví jmenované společnosti pomocí poměrových ukazatelů, Du-Pontova pyramidálního 

rozkladu a Altmanova Z-skóre.  

Na základě provedené finanční analýzy studentka následně definovala návrhy a opatření 

pro budoucí vývoj společnosti. 

Diplomová práce obsahuje také 12 příloh, 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: 
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• pří výpočtu ukazatelů likvidity studentka nepočítala se správnou hodnotou 

krátkodobých závazků; 

• při výpočtu doby obratu krátkodobých závazků a obratu krátkodobých závazků 

nepočítala studentka se správnou hodnotou krátkodobých závazků; 

• u Altmanova Z-skóre má studenta v teoretické části, u čtvrtého ukazatele, špatně 

nazván jmenovatel zlomku (místo zisku po zdanění zde patří nerozdělený zisk). Ve 

výpočtech ovšem pracovala s hodnotou nerozděleného zisku. 

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?  

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byl shledán následující nedostatek, který ale nesnižuje úroveň 

diplomové práce: 

• v obsahu diplomové práci se nezobrazuje Seznam použitých zkratek. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je přínosem zejména pro vedení společnosti OSTROJ – HANSEN + 

RAINDERS, 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  


