
 

 Oponentský posudek Diplomové práce studentky Moniky Čevelové na téma:  

 

 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI  

 

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  

 

Práce odpovídá uvedenému zadání rozsahu diplomové práce. Práce je rozdělena do pěti 

kapitol, které se zaměřují na charakteristiku společnosti, teoretickou část a praktickou část. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 

částí práce, případně jejich úplnosti?  

 

Struktury a návaznosti jednotlivých částí práci hodnotím kladně. Části odpovídají zadání 

diplomové práce. Diplomová práce je přehledná. 

  

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.  

 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol (Úvod, Charakteristika podniku, Analýza 

dosavadního finančního stavu firmy, Vyhodnocení a Závěr). Práce je zpracována velmi dobře, 

dle mého názoru je přehledná, stručná, logicky popsána. Jednotlivé kapitoly na sebe vzájemně 

navazují.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.  

 

Diplomová práce je přehledná, srozumitelná. I přesto bych kladla důraz na rozdělení DP, 

která byla rozdělena na část praktickou a část teoretickou. Do části teoretické bych nedávala 

výpočty a tabulky konkrétního podniku.  

 

Otázka: Společnost v roce 2008 dosahovala nejvyšší hodnoty v prvním sledovaném období 

(str.22 – graf „Ukazatelé rentability“), jakto, že společnost právě v roce 2008 dosahovala tak 

vysoké hodnoty oproti dalším letem? Proč v následujícím roce, tedy v roce 2009 se rentabilita 

propadla na pouhých 3,35%? 
 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?  

 

Práce vytváří ucelený soubor finanční analýzy společnosti KVAZAR. Společnost může sama 

posoudit, zda rozbor finanční analýzy byl totožný s finanční analýzou podniku. Může se 

inspirovat s vytvářením přehledných grafů. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?  

 

Studijní a jiné prameny byly vybrány k dané problematice správně, především podklady od 

společnosti KVAZAR. Pramenů mohlo být použito více.  

 

7. Hodnocení formální stránky.  

 

Práce je po formální stránce zpracována velice přehledně, hned jsem se v DP zorientovala. 

Odkazy použité literatury preferuji pod čarou na dané stránce, je to přehlednější. 

 



8. Jaký je způsob využití práce?  

 

Práce vytváří ucelený soubor finanční analýzy společnosti KVAZAR. Společnost může sama 

posoudit, zda rozbor finanční analýzy byl totožný s finanční analýzou podniku. Společnost se 

může inspirovat s vytvářením přehledných grafů. Dále jako podklad pro detailní zpracování 

finanční analýzy.  

 

9. Celkové hodnocení práce.  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě  

 
 

 

 

 

Vítkov 19.5.2014                                                                                        Ing. Adéla Pazderová 

 


