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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Autorka diplomové práce zvolila vhodně nejaktuálnější téma ekonomické oblasti dnešní 
doby, a to řízení obchodní společnosti pomocí finančních analýz, rozborů a case modelování. 
Velice kladně kvituji i fakt, že v analýzách mohu nalézt taktéž časové trendy vývoje účetních 
dat, které se dnes staly v běžné praxi nepostradatelným pomocníkem pro manažerské 
plánování a tvorbu finančních strategií. Bez těchto finančních indikátorů je zcela nemožné 
v nelítostném konkurenčním prostředí tržní ekonomiky udržení pozice na trhu (marketshare), 
natož pak plánování další obchodní expanze. 

 Podle mého názoru skladba finančních ukazatelů uvedených v diplomové práci 
pokrývá dostatečně potřeby menší společnosti.  

Zároveň kladně hodnotím i práci s odbornou literaturou, jejíž obsah byl adresně 
autorkou implikován na již zmíněné analýzy.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky jednotlivých analýz, ukazatelů jsou strukturované, srozumitelné a komentář 
případné pochybnosti týkající se záměru autorky dostatečně osvětluje.  

Naproti tomu je třeba říci, že před sebou máme akademickou práci , jejíž metody nebo 
komentáře nemusí vždy korespondovat se skutečnými potřebami společnosti, a pouze praxe 
může prokázat jejich reálnou upotřebitelnost.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

V práci jsem neshledal žádné kontradikce s běžně užívanými normami, zákonnými 
ustanoveními nebo předpisy platnými pro tento druh ediční činnosti. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Rozsah, strukturalizace a logické návaznosti jednotlivých částí diplomové práce jsou na 
velmi dobré úrovni.  



Úprava dokumentu splňuje beze zbytku všechny náležitosti a neshledal jsem zde žádné 
chyby.  

Grafické zpracování v barvě velice pomáhá orientaci, je správně značeno a vždy 
viditelně propojeno s komentáři. Pravopis a větná skladba je výborná.  
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

----- 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Autorce doporučuji, pokud bude zvolené téma v budoucnu rozvíjet, inkorporovat i 
oblast operačních rizik . Těmito riziky mám na mysli zejména kreditní rizika a rizika trhu 
(BASEL II., SOLVENCY II).  

 

OTÁZKY: 

  Jak autorka chápe dopad finanční krize světových trhů s cennými papíry na vývoj 
finančního a provozního hospodářského výsledku lokální společnosti zabývající se 
poskytováním teambuildingových služeb ? 

  Proč byly v diplomové práci uvedeny dva modely bankrotních testů ?  Který je podle 
jejího názoru více aplikovatelný v praxi ? 

  
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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