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I. Téma diplomové práce: 

Finanční analýza podniku OSTROJ – HANSEN + RAINDERS, spol. s.r.o. 

II.  Posudek zpracoval: 

Ing. David Kratochvíl, Bellmark Asset Management a.s. 

III.  Posouzení diplomové práce: 

Oponentní posouzení diplomové práce studentky Bc. Michaely Hulvové na téma: Finanční 

analýza podniku OSTROJ – HANSEN + RAINDERS, spol. s.r.o. je zpracováno na základě 

požadavku Institutu ekonomiky a systémů řízení, Hornicko – geologické fakulty  

VŠB – Technické univerzity Ostrava. 

 

HODNOCENÍ V ĚCNÉHO OBSAHU DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 Předkládaná diplomová práce obsahuje celkem 49 stran textové části, v tom 4 obrázky, 

8 tabulek, 8 grafů a 12 příloh. Z hlediska věcné náplně je posuzovaná diplomová práce 

členěna do šesti kapitol. Předmětná problematika, vyplývající ze zadání této práce,  

je soustředěna do kapitol č. 4 a 5, které jsou po věcné a obsahové stránce nosnou částí této 

diplomové práce.  

V první kapitole je stručně vymezen věcný cíl práce, včetně jejího teoretického  

a praktického členění. Lehce matoucí je zde poslední odstavec (str. 1), ve kterém autorka 

uvádí členění do 4 základních kapitol, včetně krátké charakteristiky, ale číselně s obsahem 

práce nesedí. Autorka např. uvádí, že teoretické vymezení je součástí druhé kapitoly, přičemž 

je součástí třetí kapitoly. Předpokládám, že tento mírný nesoulad nastal vyčleněním úvodu  

a závěru z počtu základních kapitol. 

V druhé kapitole je uvedena charakteristika vybrané společnosti. Kapitola je pojata 

stručně a výstižně. 

Třetí kapitola pojednává o teoretickém vymezení finanční analýzy. Rozsah této 

kapitoly odpovídá náročnosti provedení tohoto druhu analýzy. Autorka zde podrobně  
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a správně popisuje postup výpočtu včetně komentářů věcného plnění těchto jednotlivých 

ukazatelů. Podotknul bych pouze na neuvedení jednotek u některých vzorců. 

Ve čtvrté kapitole autorka provádí aplikaci teoretických poznatků na podmínky 

vybrané společnosti. Autorka zde řádně strukturálním a přesným způsobem popisuje 

provedené výpočty. V kapitole 4.3.1 Ukazatelé rentability (str. 32) je chybně uvedeno,  

že ke snížení hodnot jednotlivých ukazatelů došlo pouze v roku 2007. Je patrné, že k poklesu 

začalo docházet již v roce 2006. V kapitole 4.3.3 Ukazatelé aktivity (str. 32) je chybně 

zapsáno číslo tabulky s výpočty. Autorka uvádí tabulku č. 4, ale jedná se o tabulku č. 7. Dále 

pak v kapitole 4.4 Du Pontův pyramidální rozklad (str. 40) je chybně uveden pokles ukazatele 

ROA. Autorka uvádí pokles o 12,71%, ale v příloze č. 11 je uvedeno 13,40%. Stejný problém 

je v období 2008 – 2009, kdy je uveden růst o 14,96%, ale v příloze č. 11 je uvedeno 13,80%. 

Při kontrole výpočtů jsem nenašel žádnou výpočetní chybu. 

V šesté závěrečné části diplomové práce je provedeno souhrnné zhodnocení 

dosažených výsledků a hodnocení splněného cíle a zadání.  

Po technické stránce diplomovou práci hodnotím za zdařilou. Podotknul bych pouze 

na zakončení jednotlivých řádků, které autorka neprovedla. Nachází se zde předložky, spojky 

aj.    
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ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1. Předkládaná diplomová práce odpovídá jejímu zadání a stanovenému cíli, který je uveden 

v úvodní části této práce a zhodnocen v její závěrečné části. 

2. Diplomová práce je vhodně strukturovaná, jednotlivé kapitoly věcně navazují a autorka 

prokázala přehled a orientaci v předmětné problematice.  

3. Předkládanou diplomovou práci hodnotím za zdařilou a vyhovující. 

4. Připomínky k diplomové práci, a to jak věcné tak technické jsem uvedl výše. Početní 

chyby při kontrole zjištěny nebyly. 

5. Práce přináší nové poznatky ohledně finanční situace analyzovaného podniku. Nyní je  

na managementu vybrané společnosti jak s nimi naloží. 

6. Výběr a využití studijních pramenů (odborné literatury) a jiných možností (internetové 

zdroje) pokládám za dostačující. Použité studijní prameny jsou řádně citovány a všechny 

citované materiály jsou uvedeny v seznamu literatury. 

7. Po formální stránce diplomovou práci, i přes drobné nedostatky, hodnotím za zdařilou. 

Úroveň jazykové úpravy je velmi dobrá. 

8. Předkládaná diplomová práce je dobře využitelná pro management analyzované 

společnosti i jako studijní podklad. Pro studenty práce nabízí ucelený a dobře 

strukturalizovaný přehled o provádění finanční analýzy podniku. 

9. Závěrečné hodnocení: - práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 16. 05. 2011               Ing. David Kratochvíl 

 

……………………… 


