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OPONENTNÍ POSUDEK 

 

1. Předložená BP si vytkla za cíl realizaci finanční analýzy společnosti Hansen-Electric, spol. s r.o. Lze 

konstatovat, že cíl práce byl splněn. 

2. BP je strukturována v souladu se zásadami logiky a jednotlivé části na sebe plynule navazuji. 

Čtenáři je tak umožněna dobrá orientace v řešené problematice. 

3. Student ve své práci posuzoval celkovou ekonomickou situaci firmy Hansen-Electric, která se 

zabývá projektováním, výrobou, instalací a servisem elektrických zařízení používaných v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. K dosažení takto definovaného cíle byla použita metoda finanční analýzy ve 

své úplné podobě. Zde bych poznamenal, že práce je napsána poněkud disproporcionálně. Teoretická 

východiska, o nichž lze kdykoliv nalézt poučení v literatuře, zaujímají spolu s popisem firmy více než 

polovinu textu, zatímco samotná rozborová činnost, která je autorovým vlastním přínosem, zabírá 

pouhých 11 stran. 

4. Prognóza budoucího vývoje firmy, byla založena na údajích, které končí rokem 2012. Autor došel 

k závěru, že v následujícím období by tuto společnost neměly čekat výraznější problémy, avšak v roce 

2015 a před ním došlo k důležitým politickým a ekonomickým událostem (např. sankce zemí EU vůči 

Rusku), takže v průběhu obhajoby by měl student pohovořit o aktuální situaci firmy. 

5. BP má jednoznačně aplikační charakter. Student dokáže využít dostupných nástrojů finanční 

analýzy, pracovat s nimi a ve sledovaném časovém úseku je interpretovat. 

6. Výběr a využití studijní literatury byly provedeny vhodně a účelně. Citace v textu jsou na místě a 

všechny citované studijní materiály se nacházejí v seznamu literatury. 

7. Formální úprava textu odpovídá zadané metodice. Rovněž po gramatické stránce nemohu práci 

vytknout žádné chyby či nedostatky. 

8. Vzhledem k neaktuálnosti použitých údajů by se tato BP zřejmě nedostala do sféry zájmu 

managementu firmy. Jiné využití nevidím. 

9. Na základě všech výše uvedených skutečností, mohu konstatovat, že předloženou BP doporučuji 

k obhajobě před státní zkušební komisí a hodnotím ji známkou velmi dobře. 

 

V Ostravě dne 12. 5. 2015 

 .………………………………………………….. 
 RNDr. Igor Nytra 


