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1) Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  

Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 

2) Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

Práce je uspořádána přehledně. Přikláněla bych se však ke zvyku, kdy praktická část má 

stejný sled jako část teoretická. 

 

3) Základní zhodnocení závěrečné práce.  

Práce obsahuje celkem osm kapitol.  

V první kapitole nás autorka seznamuje se strukturou diplomové práce a krátce i s jejím 

cílem.  

Poté následuje poměrně obsáhlá charakteristika zkoumané společnosti doplněna o ne zcela 

nezbytné obrázky.  

Další kapitola se zabývá teoretickým vymezením finanční analýzy. Kapitola má přehlednou 

strukturu a jednotlivé ukazatele jsou dostatečně popsány, u některých však chybí jednotka.   

Následující kapitolou již začíná samotná finanční analýza vybrané společnosti, a to pomocí 

poměrových ukazatelů. Kapitola obsahuje analýzu likvidity, rentability, zadluženosti a 

aktivity. Hodnoty ukazatelů jsou shrnuty v každé podkapitole do přehledné tabulky a následně 

okomentovány. Komentář vhodně doplňují grafy, které dokumentují vývoj příslušného 

ukazatele na časové ose. V této kapitole však ne vždy korespondoval komentář vztahující se 

k tabulkám s výsledky v dané tabulce. 

V páté kapitole je proveden Du-Pontův pyramidální rozklad, kde zcela postrádám výpočty a 

následné hodnocení mezi lety 2007 a 2008.  

I následující šestá kapitola hodnotící finanční zdraví společnosti pomocí bonitních a 

bankrotních modelů opomíjí v případě Skóre bonity analyzovat období mezi zmíněnými roky 

2007 a 2008. Vše je nicméně přehledné, srozumitelné a odůvodněné. V obou kapitolách 

zachovává autorka podobnou strukturu, tedy výsledky v tabulkách a jejich následný rozbor. 

V páté a šesté kapitole byly aplikovány poměrné složité výpočty, s jejichž interpretací se 

autorka vypořádala dobře.     

Kapitola obsahující návrhy a doporučení je příliš obecná a spíše doplňuje komentáře 

předchozích kapitol. Lze z ní odvodit pouze jediné doporučení autorky, a to vztahující se 

k výši dividend.   

Celé práci bych vytkla příliš velkou převahu teoretické části na úkor té praktické. 

K samotnému obsahu diplomové práce připomínky nemám.  

 

4) Jiné poznámky, kritické připomínky :  

Otázka v rámci obhajoby:  



Jaký je obvyklý koeficient samofinancování ve společnostech s obdobným předmětem 

činnosti? 

V kapitole Návrhy a opatření je uveden jako jeden důvod snížení zisku i snižování odběru 

pitné vody. Bylo by ještě větší zvýšení cen vodného a stočného řešením pro zvýšení zisku? Je 

poptávka po pitné vodě elastická?  

 

5) Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?  

Zcela nové poznatky práce neobsahuje. 

  

6) Jaká je charakteristika výběru a využití studijných pramenů?  

Autorka postupovala v souladu se stanovenými pravidly.  

 

7) Hodnocení formální stránky.  

Práce vykazuje drobné nedostatky v oblasti formátování, v nestejném zaokrouhlování 

výsledků. V tabulkách se zbytečně mísí použití zkratek s plnohodnotnými názvy. 

 

8) Jaký je způsob využití práce?  

Práce by mohla být využita v praxi hodnocené společnosti v rámci jejího finančního řízení.  

 

9) Celkové hodnocení práce.  

Práci doporučuji k obhajobě.  
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