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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce má za úkol provést finanční analýzu daného podniku a posoudit stávající stav. Z
tohoto hlediska, vzhledem k omezeným informacím čerpáným především z obecně dostupných
zdrojů, práce splňuje zadání. V práci byla použita data z ročních účetních výkazů za léta 2007 - 2010
a implementována do poměrových ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti a hospodaření s
aktivy. Z těchto ukazatelů lze posoudit dosavadní způsob hospodaření dané společnosti a stanovit
obecné předpoklady pro další strategii, krátkodobé i dlouhodobé cíle.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je přehledně členěna do kapitol, které mají logické dělení a systémový přístup. Je možno se v
nich velmi jednoduše a srozumitelně orientovat. K rychlé prezentaci jsou použity přehledy jak v
tabulkové, tak v grafické podobě. Po této stránce je práce zvládnuta velmi dobře.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářskou práci lze z hlediska oponenta hodnotit jako relevantní, splňující dané zadání dle
stanovených zásad určených pro vypracování.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K uvedené práci nemám žádné zásadní připománky. Provést finanční analýzu daného podniku v
plném rozsahu, s jednoznačnými výstupy, je bez komplexních a detailních znalosti struktury
společnosti, jejichž záměrů a dlouhodobých cílů, nad rámec této práce.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Daná práce analyzuje a zpřesňuje podklady pro rozhodování o finanční situaci firmy. Měla by sloužit
jak k retrospektivnímu pohledu, tak především k rozboru příčin daného stavu a návrhu další strategie
a taktiky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr podkladů a studijních materiálu odpovídá danému záměru. Všechny zdroje jsou řádně uvedeny
a označeny. V práci byla použita oficiální data a dostupná literatura.

7. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce přehledná, věcná, stručná, v odborné terminologii srozumitelná,
jazykově správná.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky této práce jsou použitelné pro strategické plánování a mohou posloužit zainteresovanému
managementu k analýze a doplnění informací potřebných při rozhodování o dalších záměrech
společnosti.

9. Celkové hodnocení práce.
Celkově lze práci hodnotit jako velmi dobře zvládnutou, s dobrou znalostí dané problematiky. Práci
doporučuji k obhajobě.
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