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Domnívám se, že autorka stanovaný cíl tj. provést finanční analýzu vybraného podniku – 

firmy ISIT, a.s. splnila. Práce plně odpovídá rozsahu zadání a všechny zadané úkoly byly 

v plné šíři splněny. 

 

Struktura práce odpovídá zadání. Autorka svou práci rozdělila do tří celků (mimo úvod a 

závěr). V první části se zabývá charakteristikou firmy, její historií, produkty a službami 

společnosti. V další části popisuje teorii finanční analýzy, od analýzy horizontální, přes 

vertikální, po analýzu poměrovými ukazateli. V poslední části tuto teorii aplikuje v praxi a 

pracuje s materiály poskytnutými firmou ISIT, a.s., k vytvoření finanční analýzy. 

 

Po stránce věcné je práce zpracována na dobré úrovni. Celá finanční analýza firmy ISIT, a.s. 

je zpracována na základě potřebné znalosti teorie a skutečnosti z dodaných podkladů. Pouze 

v bodu 4.3 Analýza poměrovými ukazateli v Grafu číslo 5 a číslo 6 jsou jiné číselné údaje než 

v textu. Patrně při práci s datovou tabulkou byly pro graf použity jiná data. 

 

Autorka si pro svou práci vybrala vhodnou odbornou literaturu a všechny tituly jsou 

v seznamu odborné literatury na konci práce. Všechny citace jsou řádně uvedeny v textu a 

potřebně označeny. Vlastní finanční analýza pak čerpá odborné podklady z vybrané literatury.   

 

Práce je jako celek přehledná. Autorce se podařilo srozumitelně představit prostředky finanční 

analýzy, které následně použila k finanční analýze firmy ISIT, a.s. Zdroje citací, seznam 

tabulek, grafů a obrázků, atd. jsou přehledně uvedeny na konci diplomové práce. Autorka 



využila při práci všech možností MS Office - MS Excel a to především při zpracování 

finanční analýzy firmy ISIT, a.s.  

 

Jako řediteli firmy ISIT, a.s. mi potvrdila zpracovaná finanční analýza skutečnost, že v roce 

2011 došlo k zvýšenému nárůstu našich pohledávek. Tento trend pokračoval i v roce 2012 a 

2013 a je způsoben špatnou hospodářskou situací v Evropě a České republice.      

 

Práci „Finanční analýza firmy ISIT, a.s.“ autorky Martiny Dohnalové 

 

doporučuji k obhajobě. 
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