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Oponentní posudek 

1) Studentka Bc. Iveta Králová si jako téma své diplomové práce vybrala velice zajímavé 

a aktuální téma „Finanční analýza vybrané společnosti“. Vybranou společností je 

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.. Zásady pro vypracování byly 

především zaměření své diplomové práce na zhodnocení finančního zdraví 

Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. a vypracování návrhu případného 

opatření pro budoucí období. Tyto úkoly byly pak strukturovány do jednotlivých 

kapitol této práce. Jednotlivé kapitoly obsahují úkoly v plném rozsahu, tak jak byly 

stanoveny v zadání diplomové práce, dodržen je počet kapitol, seznam doporučené 

literatury, který je navíc plně obohacen o další doporučené zdroje, nejen tištěné 

zdroje, ale také elektronické. Rozsah práce, který v zadání byl stanoven na min 35 

stran textu je studentkou vypracován na celkových 53 stran. Formální stránka a 

rozsah diplomové práce odpovídají pokynům pro vypracování, které jsou zveřejněny 

na webových stránkách fakulty.  

2) Zadání diplomové práce, které bylo rozděleno do 8 kapitol, kapitoly 2, 3, 4 a 6 jsou 

dále členěny na řadu subkapitol. Autorka diplomové práce řádně a chronologicky 

propracovala jednotlivé kroky celé diplomové práce logicky za sebou, tudíž celá práce 

představuje vyvážený celek. Diplomová práce se velice hezky čte, jelikož jednotlivé 

kapitoly navazují na sebe a není třeba přeskakovat stránky a vracet se jinam. 

Studentka také velice pečlivě volila jednotlivé tabulky a grafy logicky za sebou.  

Kapitola 1 Úvod a cíl práce, zde autorka plně vystihuje komplexnost celé své 

diplomové práce, tj. jednotlivé subkapitoly se postupně propracovávají ke 

stanovenému cíli. Kapitola 2 popisuje historii městské dopravy až do dnešní doby, tj. 

do doby Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s., zároveň v této kapitole 

autorka popisuje a rozebírá Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., zejména 

z ekonomického hlediska – vlastnictví, předmět podnikání apod. Kapitola 3 zde 

autorka do detailu rozebírá a popisuje jednotlivé kroky teoretického vymezení finanční 

analýzy. Kapitola 3, vzhledem k rozsáhlosti je rozdělena do několika subkapitol, což je 
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velikým přínosem pro přehlednost. V první subkapitole autorka specifikuje především 

nejdůležitější ukazatele pro finanční analýzu, jejich aplikaci, nadále popisuje zdroje 

informací k finanční analýze podniku. Dalším velice důležitým krokem a zároveň další 

subkapitolou je vymezení způsobu zhodnocení finančního zdraví, kde si autorka 

vybrala především analýzu stavových a poměrových ukazatelů a také analýzu soustav 

ukazatelů a bonity. Vzhledem k tomu, že způsobů přístupu k analýze je nepřeberné 

množství, tak autorka volila vhodné modely pro zpracování svého zadání.  Kapitola 4 

obsahuje zhodnocení finančního zdraví pomocí vybraných skupin ukazatelů – tedy zde 

již autorka začíná svou praktickou stránku věci na konkrétním vybraném podniku. 

Tato kapitola je také rozdělena logicky do několika subkapitol – tj. začíná Analýzou již 

zmiňovaných stavových ukazatelů, které jsou vhodně zvoleny pro daný podnik a 

následně zpracovány dle dostupnosti zdrojů.  Tato kapitola také již obsahuje (jak 

autorka velice hezky zvolila), pro přehlednost a ucelenost také grafické znázornění – 

tabulky, grafy (grafy jsou v pozdějších subkapitolách). Dále autorka v kapitole č. 4 

pokračuje Analýzou poměrových ukazatelů (což je opět graficky propracování 

v tabulkách a grafech).  Kapitola 5 a 6 hodnotí finanční zdraví společnosti, v kapitole 

5 autorka výstižně hodnocení propracovala pomocí Du Pont pyramidálního rozkladu. 

Tato kapitola je opět perfektně shrnuta do praktické a přehledné tabulky. Kapitolu 6 

poté autorka zhodnotila pomocí vybraných bonitních a bankrotních ukazatelů – opět 

prakticky shrnuto v tabulkách a grafech.  Předposlední kapitola – tj. kapitola 7 

obsahuje samotné návrhy a doporučení. Autorka zde vystihuje, mimo jiné, zejména 

skutečnosti vyplývají z výsledků finanční analýzy, dle mého názoru pro hlubší 

propracování dalších možností doporučení financování by bylo zapotřebí hlubších 

rozborů a také mít možnost se propracovat do hloubky finančních (a nejen 

finančních) zdrojů Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s., což v rámci 

rozsahu diplomové práce není možné. Proto hodnotím návrhy a doporučení autorky 

za naprosto dostačující a logicky propracované.  Poslední kapitolou je kapitola 8, tedy 

závěr celé práce, kde autorka vystihuje a shrnuje celou svou diplomovou práci. 

Přínosem pro celou diplomovou práci je zejména i vlastní pohled autorky na danou 

problematikou, jelikož měla možnost přidat i vlastní postřehy z prostředí Dopravního 

podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. V diplomové práci nechybí ani obsah, seznam 

použité literatury, obrázků,  tabulek, grafů, příloh, použitých symbolů a zkratek. 

3) Diplomovou práci hodnotím velice pozitivně, práce je psána jako logický celek a 

obsahuje všechny náležitosti diplomové práce. Autorka si zvolila cíl a prvky, dle 
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kterých postupovala. Obsah práce odpovídá zvolenému cíli, subkapitoly byly 

propracovány dle zvolených zásad. Z práce je patrné, že studentka prostudovala a 

použila vybranou literaturu. Za kladné hodnotím také zejména použití ucelených a 

přehledných grafů a tabulek. Tyto grafy a tabulky doplňují obsahy jednotlivých 

subkapitol. Po stránce obsahové má práce velice dobrou úroveň a věřím, že i 

představitelé Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. si rádi tuto práci 

přečtou.  

4) Kladně hodnotím, že autorka diplomové práce využila i svých vlastních postřehů 

z dané společnosti – tj. z Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.. 

5) Nové poznatky práce přináší v samotné praktické části této diplomové práci, kde se 

autorka dostává k závěrům, které vyplývají z finančních analýz. Autorka je poté velmi 

přesně specifikuje v samotném hodnocení (kapitola 7 návrhy a hodnocení), kde 

upozorňuje na několik skutečností, např. doporučení cizího kapitálu (po pečlivém 

zvážení) pro produkci většího zisku. Na další skutečnost upozorňuje autorka zejména, 

co se týče otálení s placením faktur od dodavatelů apod. 

6) Jak jsem uváděla v bodu 3 – z práce je patrné, že studentka Bc. Iveta Králová 

prostudovala studijní prameny. Diplomové práce obsahuje vhodně zvolené citace, 

které jsou následně zaznamenány v seznamu literatury.   

7) Formální stránku hodnotím velice kladně, jsou dodrženy všechny náležitosti dle 

určených pravidel. O jazykové stránce se mohu vyjádřit jen v superlativech, 

gramatické stránka v diplomové práci je správně, autorka volala vhodná slova, 

používala srozumitelné formulace a celá práce je psána, aby ji každý čtenář, zajímající 

se o tuto problematiku porozuměl. 

8) Způsob využití práce vidím především pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova 

a.s. (na který je tato práce přímo analyzována), ale nejen pro tento podnik, ale je 

možné, že i konkurence by mohla nahlédnout a inspirovat se.  

9) Diplomovou práci hodnotím velice kladně, je zajisté přínosem nejen pro Dopravní 

podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., ale také pro další podniky, či osoby. Je psána 

logicky jako celek, navíc obsahuje i vlastní postřehy a je komplexně analyzována (dle 

možností diplomové práce) se závěrečným hodnocením a doporučením. Diplomová 

práce splnila svůj cíl. Předloženou diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě. 

 

V Údlicích dne 08. 05. 2014     Ing. Kateřina Altmanová 


