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Tématem předložené diplomové práce je fundamentální analýza společnosti Vítkovice, a.s. 
Problematika správného ocenění finančních instrumentů je důležitá zejména pro investory. 
Fundamentální analýza přitom představuje jednu z možných metod. Na základě informací 
z médií čelí společnost Vítkovice, a. s. v posledních měsících závažným ekonomickým 
problémům. Téma je proto nepochybně velice aktuální a tedy vhodně zvoleno. 

Deklarovaným cílem diplomové práce je stanovení vnitřní hodnoty akcie společnosti Vítkovice 
a.s., a to za pomoci vybraných metod a postupů fundamentální analýzy. Výsledkem 
fundamentální analýzy je určení, zda je akcie na trhu podhodnocena, nadhodnocena nebo 
správně oceněna na trhu. Autorka pracuje s veřejně dostupnými daty, a to včetně výročních 
zpráv společnosti Vítkovice, a.s. 

Navržená struktura práce odpovídá deklarovanému cíli. Vhodně zvolené metody a postupy 
umožnily získat adekvátní výsledky, z nichž diplomatka vyvozuje příslušné závěry. Postup 
řešení problému je adekvátní zkoumanému problému a stanovenému cíli. Pro stanovení 
vnitřní hodnoty akcie byly použity bilanční modely, historické modely a model cash flow.  
Tímto způsobem byly získány kvalitní konečné výsledky. Ze způsobu zpracování diplomové 
práce a výsledků jednoznačně vyplývá, že cíl práce deklarovaný v úvodu práce byl naplněn. 
Práce je celkově zpracována kvalitně a pečlivě. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním rozčleněna do pěti základních kapitol. Druhá 
kapitola, kterou je možné považovat za metodologickou, je věnována podstatě fundamentální 
analýzy a jejím dílčím částem - globální a odvětvové analýze, a to včetně vysvětlení jejich 
postupů. Součástí této kapitoly byla také finanční analýza, na jejímž základě se určuje finanční 
zdraví společnosti. Dále jsou popsány jednotlivé modely pro určení vnitřní hodnoty akcie 
včetně matematických vztahů. Diplomantka se na informace obsažené v této kapitole 
odvolává v praktické části diplomové práce. 

Kapitola třetí je zaměřena na analýzu globální a odvětvovou. V této kapitole se diplomantka 
věnuje makroekonomickému vývoji ukazatelů a jejich prognóze do budoucna. Zvolenými 
makroekonomickými ukazateli byl reálný výstup ekonomiky, úrokové míry, inflace, peněžní 
nabídka, fiskální politika a devizové kurzy. Další částí této kapitoly bylo zhodnocení odvětvové 
analýzy, jako je analýza trhu strojírenství, citlivost odvětví na vývoj hospodářského cyklu, 
konkurenční prostředí, bariéry vstupu do odvětví nebo tržní struktura odvětví.  

Firemní analýza a stanovení vnitřní hodnoty akcie je pak obsahem kapitoly čtvrté. V rámci 
firemní analýzy jsou propočteny jednotlivé ukazatele důležité pro určení minulého, 
současného a budoucího vývoje společnosti Vítkovice a.s. Diplomantka pracuje s daty za 
období 2010 až 2015. Dále je stanovena vnitřní hodnota akcie pomocí propočtů vybraných 
modelů. Výsledky jednotlivých modelů jsou vhodně komentovány a interpretovány. 
Předposlední částí této kapitoly je provedena rovněž SWOT analýza a citlivostní analýza. V této 
kapitole diplomatka aplikovala postupy uvedené v metodologické části diplomové práce. 
Oceňuji zejména výpočtovou stánku celé analýzy.  

Předložená diplomová práce představuje studii týkající se aplikace vybraných metod 
fundamentální analýzy na reálných ekonomických datech. Za stěžejní část lze považovat 



kapitolu čtvrtou, ve které je provedeno vlastní stanovení vnitřní hodnoty akcie. Vlastní přínos 
autorky lze spatřovat v podkapitole 4.5, kde jsou přehledně interpretovány získané výsledky, 
které jsou průkazné, zajímavé a cenné. 

Závěry jsou korektní a vycházejí z výsledků diplomové práce. Práce je napsána logicky, 
vyjadřování a argumentace je na poměrně dobré úrovni.  

Předložená diplomová práce svým pojetím a použitým metodologickým aparátem 
nepochybně splňuje kvalitativní podmínky na tento typ prací v oboru Finance. Autorka se 
vyjadřuje přesně, jazyk je obecně srozumitelný. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky a věcně 
navazují, odkazy na vzorce, tabulky, grafy a přílohy jsou rovněž v pořádku. Tabulky a grafy jsou 
celkově přehledné a mají požadovanou vypovídací schopnost. 

Diplomová práce celkově splňuje všechny předpoklady pro obhajobu. Nejen po formální, ale 
zejména po odborné odpovídá požadavkům na odborné práce tohoto typu. Proto ji 
jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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