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1. Cíl práce
Autorka se ve své diplomové práci zaměÍuje na

zhodnotit finanění zdraví státního podniku DIAMO,
a bankrotních modelů.

Bc. Alena Hančarová
N2 1 02 Nerostné suroviny

2102T001 Ekonomika Ťízenív oblasti surovin

Finanční analýza společnosti DlAMo, s. p. Stráž pod Ralskem

Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D
Ing. Jana Tomíčková

Posudek oponenta diplomové práce

oblast finanční analýzy. Cílem této práce bylo
Stráž pod Ralskem, pomocí vybraných bonitních

2. obsahové zpracování a přístup k řešení práce

PředloŽená diplomová práce je rozvržena do 7 kapitol včetně úvodu azávěru, které svým obsahem

vyplňují náp|i zadaného tématu a odpovídají dané osnově. V teoretické části autorka představuje

,to.,*ánou společnost. Ie zde dostatóčně vysvětlena definice finanční ana|ýzy, její zdroje ajejí
metody. prakiická část je vyplněna zhodnocením finančního zdraví společnosti pomocí vybraných

bonitních a bankrotní"r' *oo"t.i. Jako zdroje dat použila rozvahu a ýkaz zisku a ztráý vybrané

společrrosti. Dále pak v analýze nalezneme zhodnocení finančního zdraví společnosti dle poměrových

ukazatelů.

3. Formální náležitosti práce a úprava
ZávaŽnéjši nedostatky se v práci nevyslg'tují, zadání bylo splněno, rozsah práce je dostatečný pro

diplomovou práci. Práce je jázykově zpracovánana standardní úrovni. Studijní materiály jsou uvedeny

v seznamu iiteratury.

4. Připomínky k práci
Praktická část mohla bý zaměřena více na zjišťování příčin změny stavu. U popisu vlastního kapitálu,

je nedostatečně okomentované jakyrn způsobem došlo k vypořádání ztráý minuIých let. Na straně 28

autorka špatně uvedla, že generovan á ztrátl v letech 2010-2013 snižovala výši ,,základního kapitálu".

Mělo bý ,,vlastního kapitálu". PÍt analýze poměrového ukazatele obratu zásob' byla použita hodnota

ročních trŽeb celkem. Zde by bylo vhodnější použít hodnotu tržeb jen za prodej výrobků' služeb a

zboŽí. Tj. řádek 01 a 05 zYýkazu zisku a ztráty. Dále bych upozornila, Že při Altmanovo bankrotního

mode-lu, byl použit Altmanův koeficient bankrotu pro společnosti, které jsou obchodovatelné na

veřejných ttzích. Samotná práce nepředstavuje žádný významný přínos v ob|asti finanční analýzy '

5. otázl<y doporučené při obhajobě:

Byla spo|ečnost DIAMO spokojena s výsledkem FA?

6. Celkové hodnocení práce:

Diplomovou práci Bc. Alena Hančarové, doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím velmi dobře.

V Mostě ll.5.2016


