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   Posudek oponenta diplomové práce 

 Autor diplomové práce si jako hlavní cíl zvolil zhodnocení finančního zdraví papírenského závodu 

Smurfit Kappa Group. 

 Předložená diplomová práce je velmi rozsáhlá je rozvržena do 6 kapitol včetně úvodu a závěru, které 

svým obsahem vyplňují náplň zadaného tématu a odpovídají dané osnově. První část popisuje charakteristiku 

vybrané společnosti, na které byla aplikovaná finanční analýza. V teoretické části diplomové práce byl 

dostatečně vymezen pojem finanční analýza, dále zde autor představil základní metody finanční analýzy, které 

obohatil o bonitní a bankrotní modely. 

V e 4 kapitole diplomové práce autor aplikuje finanční analýzu na zkoumanou společnost a získává 

konkrétní výsledky, které mohou být akceptovatelné ze strany majitele zkoumané společnosti. V kapitole 5 autor 

tyto výsledky zhodnocuje a navrhuje případná opatření. V této části bych čekala více konkrétních návrhů na 

opatření, které by mohla společnost využít. Na straně 53 chybí citační zdroj. Autor uvádí, že v EU došlo 

k vytvoření nových výrobních kapacit o celkové výši 1,5 mil. tun papíru. Zde chybí odkaz na zdroj. Dále autor 

zmiňuje úrokovou míru, která byla na velmi nízké hodnotě, opět chybí zdroj. Co je nízká hodnota?. 

Po grafické stránce je práce velice pestrá a bohatá. Líbí se mi, že autor doplnil práci o kvalitní 

fotografie, které dávají konkrétnější představu o dané společnosti. Výpočty a zdroje dat pro praktickou část jsou 

uvedeny v přílohách diplomové práce, které jsou velmi podrobné. Jazykové zpracováni je na standardní úrovni, 

dále autor v textu dobře cituje uvedené zdroje. 

 Celkový dojem z diplomové práce je velmi dobrý, práce je po teoretické i praktické stránce dobře 

využitelná. Auto práce vypracoval dané pokyny zadané osnovou a předpisy zadané pro vypracování diplomové 

práce. Závažnější nedostatky se v práci nevyskytuji. 

 Diplomant dle mého soudu, zadaný úkol splnit a proto d o p o r u č u j i jeho práci k obhajobě.  

 

V Mostě 15. 5. 2012     Ing. Jana Tomíčková 


