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Požadavky zadání diplomové práce byly splněny ve všech bodech. 

 

Autorka postupně zasvětila čtenáře do své závěrečné práce. V úvodu popsala, co bylo cílem 

její práce a s pomocí kterých ukazatelů finanční analýzy tohoto cíle chce dosáhnout. 

V následující části zpracovala profil vybraného podniku, na jehož ekonomických výsledcích 

byla zvolená finanční analýza aplikována. V diplomové práci autorka rozdělila jednotlivé 

charakteristiky finanční analýzy do skupin, začala poměrovými ukazateli, které hodnotily jednu 

stránku stavu nebo vývoje podniku, pokračovala syntetickými ukazateli pro popis celkového 

pohledu na společnost a na závěr uvedla modely a metody pro předpovědi úpadku společnosti. 

Autorka stručně a výstižně charakterizovala jednotlivé ukazatele, vypočetla jejich číselné 

hodnoty a výsledky každého ukazatele interpretovala. Informačně bohatá je zejména část, 

obsahující Du Pontův rozklad. Závěrem shrnula poznatky, které zpráva přinesla. 

 

Nepřesnosti se autorka dopustila v Závěru, kde byly zaměněny náklady příštích období za 

komplexní náklady příštích období, což bylo asi způsobeno přehlédnutím v řádcích rozvahy. 

 

Pro vypracování finanční analýzy autorka čerpala v teoretické části ze široké škály zdrojů 

od různých autorů, což nepochybně přispělo ke vhodné skladbě vybraných ukazatelů. Použité 

zdroje jsou v textu označeny a odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Autorka vystihla dobře 

zvolené analytické metodiky v teoretické části, prokázala schopnost samostatně zpracovat 

zjištěné informace a dovedla je v praktické části analyzovat, sdělit svůj vlastní názor. 

 

Použití více ukazatelů pomohlo snadněji určit zdroje chyb nebo příčiny příznivého vývoje 

podniku. Autorka jakožto externí analytik ve své závěrečné práci podrobila finanční analýze 

povinně zveřejňované údaje společnosti UNIGEO a.s. Z toho plynou určitá omezení, nicméně 

i tak se podařilo vypracovat poměrně ucelený pohled na finanční zdraví společnosti. Předložená 

diplomová práce je logicky sestavená, vypočtené hodnoty byly dány do přehledných tabulek, 

doplněných grafy a obrázky, po obsahové i formální stránce je na velmi dobré úrovni. 

 

Výsledky práce jsou využitelné pro manažerské řízení společnosti a tvoří vhodnou 

nadstavbu k výročním zprávám společnosti za sledovaná období. 

 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 
V Ostravě 16. 5. 2014 

 

Oponent: Ing. Marie Pavlíková 

 

 



Otázky: 

1) Doba obratu pohledávek: jak se charakterizuje, výpočet, jaký by měl být vzájemný 

vztah s dobou obratu závazků, jak se dá tento vztah optimalizovat? 

2) Du Pontův rozklad: charakteristika ukazatele, jaký je rozbor nákladovosti v tabulce č. 

17? Je snižování nákladů na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

vždy pozitivní jev, co může být příčinou snižování odpisů a jaké to může mít důsledky 

do budoucna? 

 


