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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Diplomant si zvolil zajímavé téma, které se týká problematiky bonitních a bankrotních
modelů. Cílem práce je aplikovat tyto modely na těžební společnost Severočeské doly, a. s. Dalším
cílem bylo na základě výsledků modelů navrhnout opatření přispívající ke zlepšení ekonomických
výsledků. Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni.
Diplomová práce je dobře strukturovaná. Její jednotlivé části na sebe logicky navazují. Na stručnou
úvodní kapitolu navazují teoretická východiska práce, která seznamují s problematikou ekonomické
analýzy. Těžiště kapitoly spočívá v představení nejznámnějších bonitních a bankrotních modelů.
Jedná se o: Altmanovy modely, hodnocení vitality podniku dle Ing. J. Pollaka, IN indexy, Tafflerův
model, Kralicův test bonity a poměrové ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti.
Diplomant si vybral těžební podnik Severočeské doly, a. s. jako subjekt, na němž se rozhodl výše
uvedené modely aplikovat. Jeho stručnou charakteristiku přináší třetí kapitola. Za nosnou kapitolu lze
považovat kapitolu čtvrtou, neboť student aplikuje modely na těžební společnost a získává tak
podklady pro závěrečné vyhodnocení a návrhy, které z provedených analýz resultují. Poslední šestá
kapitola pak shrnuje celou práci.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval průběžně a samostatně. Postup zpracování závěrečné práce byl pravidelně
konzultován s vedoucím práce.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Student aplikoval na zvolené společnosti, těžební podnik Severočeské doly, a. s., bonitní a bankrotní
modely. Nastínil opatření ke zlepšení ekonomiky podniku. Lze tedy konstatovat, že cíle diplomové
práce byly beze zbytku splněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
 Je nepochybné, že základem dobrého manažerského rozhodnutí by měla být kvalitní analýza. Bonitní
a bankrotní modely umožňují manažerům získat celkovou představu o finančně ekonomické situaci
podniku a jeho výkonnosti, a proto by manažeři této problematice měli věnovat náležitou pozornost.
Student při aplikaci bonitních a bankrotních modelů postupoval v souladu s metodikou. Závěry, ke
kterým dospívá, jsou správné a jsou prezentovány přehledně.
Kladně hodnotím užití tzv. „Spider analýzy“ pro grafickou prezentaci zjištění, ke kterým diplomant
dospěl užitím poměrových ukazatelů. Pro lepší názornost grafů č. 19 – 21, by bylo vhodnější
pojmenovat legendu.
S uvedenými návrhy lze souhlasit.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je tvořena šesti kapitolami včetně úvodu a závěru. Vlastní textovou část doplňuje
jedna příloha. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni, uváděné citace jsou dle příslušné normy.
Názorné tabulky a grafy vhodně doplňují vlastní text a zvyšují tak vypovídací schopnost práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Nelze předpokládat, že u zvolené akciové společnosti manažeři s uvedenými bonitními a bankrotními
modely nepracují. Závěry, ke kterým diplomant dospěl, tak nejsou pro management společnosti jistě
nové. Práci je možno využít v edukaci studentů.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že autor projevil schopnost samostatné práce a uplatnil teoretické znalosti



v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.
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