
OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 

 

 posudek vedoucího  posudek oponenta 

 

Autor/ka: Bc. Monika Jaglářová 
 

Název práce: Finanční řízení ve vybraném průmyslovém podniku 

       
 

Rok odevzdání: 2018 
 

Jméno a tituly vedoucího/oponenta: Ing. Martin Mynář, CSc. 

 

Zaměstnavatel: VŠB TU Ostrava 
 

Adresa bydliště:  Karla Svobody 262/71, Ostrava Plesná, 725 27 

 

Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 

stránce): 
 

Diplomová práce byla zpracována ve společnosti WINSTON Production, s.r.o. Cílem 

diplomové práce je ekonomické téma "Finanční řízení ve vybraném průmyslovém podniku".  

 

V úvodu práce je představena a popsána zmíněná společnost. Druhá, třetí a čtvrtá část práce je 

teoretická a popisuje především  oblast finanční analýzy. Jde o zdroje potřebné pro zpracování 

finanční analýzy a následně možné použité metody. Následuje praktická část, která je 

zaměřena na zpracování této analýzy v konkrétní společnosti. Jde o analýzu absolutních, 

rozdílových a poměrových ukazatelů. Byli zpracovány i bankrotní a bonitní modely, které 

můžou rovněž ukázat na finanční zdraví společnosti.  

 

V závěru práce jsou porovnány výsledky společnosti s hodnotami konkurentů ma trhu. Jsou 

navrženy možné celkové ekonomické a finanční změny. 

 

Práce je na výborné úrovni. Všechny kapitoly na sebe logicky navazují. Diplomovou práci 

doporučuji k obhajobě.      

      

      

      

      

      

 

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 

1. Jaké opatření by jste navrhla pro zlepšení hodnot ukazatelů aktivity? 

 

2. V kterém ukazateli dosahuje daný podnik výrazně lepších hodnot než konkurenti?   

      

      

      

 



 

 

Strukturované hodnocení práce: 
 

Kritérium 1 2 3 4 

Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     

Závěry práce, jejich formulace a originalita     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) výborně 

Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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