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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studenta:  Bc. Milan RYCHNOVSKÝ 

Téma diplomové práce:  Finanční analýza vybrané společnosti 

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 akciové společnosti Daymoon a.s. 

pomocí poměrových ukazatelů a Du Pontova pyramidálního rozkladu a následně 

navrhnout vedení společnosti případná opatření ke zlepšení finanční situace.  

V první části diplomové práce student stručně charakterizoval akciovou společnost 

Daymoon a.s. V druhé části diplomové práce student definoval základní pojmy z oblasti 

finanční analýzy, které následně aplikoval v praktické části diplomové práce. 

V praktické části diplomové práce jsou nejprve zhodnoceny základní účetní výkazy 

(rozvaha a výkaz zisku a ztráty) pomocí horizontální a vertikální analýzy. Následně je 

jmenovaná společnost zhodnocena pomocí poměrových ukazatelů (aktivity, likvidity, 

rentability a stability), Du Pontova pyramidálního rozkladu a vybraných bankrotních 

modelů za období 2007 – 2010. Na základě provedené analýzy student stručně popsal 

návrhy a doporučení. 

Diplomová práce je doplněna 9 přílohami, které obsahují vstupní údaje pro výpočty 

provedené v diplomové práci. 

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

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student ke zpracování diplomové práce přistupoval zodpovědně, pravidelně konzultoval 

zpracování diplomové práce. Student svým přístupem a zpracováním diplomové práce 

prokázal schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 v diplomové práci měly být samostatně vypočteny jednotlivé formy zisku, které 

student používal k výpočtu příslušných poměrových ukazatelů; 

 u ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu závazků bych doporučovala 

počítat s krátkodobými hodnotami (tj. s krátkodobými pohledávkami a 

krátkodobými závazky); 

 u Du Pontova pyramidálního rozkladu je do výpočtů nutné zahrnout veškeré 

výnosy, ne pouze výnosy z provozní činnosti; 

 závěrečné návrhy mohly být více rozepsány. 

V rámci obhajoby diplomové práce student odpoví na následující dotazy: 

 Jaký je postoj vedení společnosti k záchraně akciové společnosti? 

 Jaká opatření by student přijal, kdyby byl ve vedení této společnosti? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byl shledán následující nedostatek: 

 u většiny grafů chybí popis svislé osy. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným podkladovým materiálem zejména pro vedení společnosti 

Daymoon a.s. a také 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 Mostě 15. května 2012 


