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  O P O N E N T S K Ý   P O S U D E K 

  Předmětem oponentského posudku je diplomová práce na téma Ekonomická analýza 

společnosti Severočeské doly a. s. autora Bc. Vítězslava Švece. Po prostudování celé práce lze 

uvést následující: 

1)  Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? ( Hodnotí se splnění všech 

zadaných úkolů ) 

   Hodnocená závěrečná práce v plném rozsahu odpovídá uvedenému zadání. Zadané úkoly 

byly splněny.  

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

částí práce, případně jejich úplnosti? 

   Z hlediska struktury, návaznosti jednotlivých částí práce ( kapitol a subkapitol ) a jejich 

úplnosti hodnotím práci jako dobře zpracovanou. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. 

Práce je čtivá a zajímavá.  

3) Základní zhodnocení závěrečné práce 

     Závěrečná práce Bc. Vítězslava Švece je zpracována v rozsahu 58 stran textu. Součástí 

textu je seznam použité literatury, seznam obrázků (2), grafů (24), seznam tabulek (13) a seznam 

příloh (2). Textová část je mimo úvodu a závěru rozdělena do 4 základních kapitol (kap. 2 až 5).  

 Kapitola č. 3 – teoretické vymezení ekonomické analýzy je zpracována přehledně a s 

přihlédnutím k cílům práce svůj účel splnila.  

 Stěžejní je 4. kapitola, zde je přehledně provedena finanční analýza společnosti SD a. s., 

která je základem ekonomické analýzy. Kapitola obsahuje řadu tabulek s vypočtenými ukazateli 

a dále grafy, které danou situaci graficky dokreslují. Vše je pak doplněno komentáři.   



 Následuje poslední 5. kapitola, ve které autor provedl hodnocení socioekonomických 

aspektů spojených s činností analyzované společnosti. Tato část je vzhledem k omezenému 

rozsahu práce dobře zpracována, autor zde přistoupil k hodnocení socioekonomických aspektů 

spojených s povrchovou těžbou, jakožto hlavní činností dané společnosti.   

 Hodnocená závěrečná práce je zpracována na náležité odborné úrovni. Pozitivně hodnotím 

zvolené téma, které je aktuální a patří k velmi často diskutovaným tématům odborné veřejnosti. 

4) Jiné poznatky, kritické připomínky 

 Bez připomínek 

5)  Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? ( Mimo jiné zhodnoťte i  

původnost práce )  

  Práce nepřináší žádné převratné poznatky v oblasti ekonomické analýzy, vzhledem k tomu, 

že ekonomickou analýzu provádí většina společností a tudíž je velmi rozšířená. Práce je původní. 

6)  Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? ( Mimo jiné zhodnoťte zda jsou 

citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny citované studijní 

materiály jsou v seznamu literatury. ) 

   Uvedené studijní prameny jsou vcelku vhodně zvoleny, čerpáno bylo nejen z literatury ale 

také z internetových odkazů, což je zdroj, který nelze v dnešní době přehlížet. Diplomant v textu 

vhodně volil citace a všechny citované studijní materiály jsou uvedeny v seznamu literatury. 

7)  Hodnocení formální stránky. ( Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování. ) 

  Formální i grafická stránka je velmi dobrá, práce je napsána srozumitelně, jazykově 

správně a bez pravopisných chyb.  

8) Jaký je způsob využití práce? ( Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou  již 

využívány?  Doporučujete výsledky práce publikovat?    

   Publikace práce podle mého názoru není vhodná, protože nepřináší v oblasti ekonomické 

analýzy nic nového, ale souhlasil bych zde s názorem autora, že přínos práce spočívá v 

nezávislém zhodnocení ekonomického stavu společnosti, které je postaveno na reálných 

výsledcích hospodaření firmy a na rozdíl od interních analýz je volně dostupné k prostudování. 

9) Celkové  hodnocení  práce.  ( Zde  uveďte,  zda práci doporučujete nebo 

nedoporučujete k obhajobě) 

  Závěrečnou práci k obhajobě  d o p o r u č u j i. 
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