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Jméno a příjmení studenta:  Patrik Bazala 

Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Mgr. Pavel Zemánek 

Akademický rok: 2014/2015 

 

Téma bakalářské práce:  Analýza rizik provozního financování vybraného podniku 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce      X     

2 Splnění cílů práce         X  

3 Teoretická část práce      X     

4 Praktická část práce         X    

5 Formální úprava práce       X    

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Náplní bakalářské práce je Analýza rizik provozního financování vybraného podniku. 

 

Teoretická část práce je zaměřena hlavně na metody finanční analýzy, analýzu rizik a 

možnosti financování podniku. 

 

V praktické části se student věnuje analýze rizik provozního financování konkrétního podniku 

a to ASG Service. Za nedostatek práce považuje neaplikování a nepromítnutí zpracované 

teoretické části práce do praktické části.
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Práce je psána srozumitelnou formou. Obsahuje však drobné překlepy (např. str. 16, 17, 28). 

Student ve své práci pracoval s odbornou literaturou. 

 

Jako nedostatek hodnotím nepřiložení účetních výkazů analyzované společnosti za daná 

období, neúčast na konzultacích s vedoucím bakalářské práce a zejména nevyvození 

konkrétních závěrů ze zpracovávané analýzy. 

 

 

Konstatuji, že předložená bakalářská práce má dostatečnou úroveň a doporučuji ji 

k obhajobě.  

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Specifikujte důvody nárůstu oběžných aktiv a dopad do financování 

podniku. 

2. Považujete strukturu aktiv a pasiv za odpovídající potřebám podniku resp. 

pro podnik optimální a proč? 

3. Specifikujte důvody růstu cizích zdrojů a dopad tohoto vývoje do finanční 

pozice podniku. 

4. Konkretizujte podmínky využívaného faktoringu včetně dopadu na podnik 

jak v oblasti financování, tak v oblasti nákladů. 

5. Jaké konkrétní kroky na základě provedené analýzy doporučujete podniku 

přijmout? 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  E - dostatečně 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 29. 05. 2015 

 

        

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


