
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta ekonomická, kat. 152 - podnikohospodářská 

Sokolská 33 

701 21 Ostrava 

1 

 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Autor bakalářské práce 
Michaela Stachová 

 

Název bakalářské práce 
Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

 

Oponent bakalářské práce 

(příjmení, jméno, tituly, adresa) 

Ing. Hana Mílková 

Požárnická 2a, Opava 9 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Vlasta Humlová, Ph. D. 

Doporučuji práci k obhajobě DOPORUČUJI 

Návrh hodnocení práce 
(výborně, velmi dobře, dobře, 

nevyhověl) 

VELMI DOBŘE 

 

1. Formulace cílů práce 

  cíle byly velmi vhodně formulovány   cíle byly vhodně formulovány 

  cíle byly formulovány dostatečně   cíle byly jen částečně formulovány 

  cíle nebyly vhodně formulovány 

 

2. Metodika zpracování 

  velmi vhodně zvolena a formulována   vhodně zvolena a formulována

  částečně vhodně zvolena a formulována   nevhodně zvolena a formulována   

  formulována nedostatečně 

 

3. Práce s daty a informacemi 

   použitá data aktuální, informace relevantní a správně zpracované   

  použitá data aktuální, práce s informacemi dostatečná vzhledem k tématu   

  data zastaralá, práce s informacemi dostatečná   

  data zastaralá a informace irelevantní   

  práce s daty a informacemi chaotická a nedostatečná 

 

4. Celkový postup řešení 

  postup řešení naprosto správný 

  postup řešení správný, některé kroky neadekvátní   

  postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí   

  nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní   

  naprosto nesprávný postup řešení 

 

5. Teoretická příprava autora 

   autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky    

  autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky   

  autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky    

  literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky   

  autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky 
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6. Úroveň jazykového zpracování 

  práce je jazykově naprosto správně zpracovaná   

  práce je jazykově zpracována na standardní úrovni   

  práce je jazykově zpracována na standardní úrovni, autor se dopustil několika 

  gramatických chyb   

  práce je jazykově hůře zpracována, autor se dopouštěl často gramatických chyb  

  práce je velmi špatně jazykově zpracována 

 

7. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem 

  autor má široký pojmový aparát a umí ho používat   

  autor má dostatečný pojmový aparát   

  autor používá některé neodborné výrazy   

  autor se vyjadřuje částečně neodborně   

  autor používá výhradně neodborné formulace 

 

8. Formální zpracování - celkový dojem 

  práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný   

  práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý   

  práce vykazuje několik drobných formálních chyb   

  práce vykazuje formální chyby   

  práce je po formální stránce nedostatečná 

 

9. Splnění cílů práce 

  výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny   

  cíle práce včetně dílčích byly splněny   

  cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty   

  cíle práce byly jen částečně splněny   

  cíle práce nebyly splněny 

 

10. Formulace závěrů práce 

  závěry jsou velmi správně formulovány 

  závěry jsou správně formulovány 

  závěry jsou dostatečně formulovány 

  závěry jsou částečně formulovány 

  závěry nejsou správně formulovány 

 

11. Odborný přínos práce a její praktické využití 

  práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce dobře využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná   

  práce není po odborné a praktické stránce využitelná 
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12. Slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce je dobře zpracovaná v teoretické i praktické části, pouze návrhy a doporučení jsou 

obecnějšího charakteru, což může být dáno i tím, že analyzovaná společnost podle uvedených hodnot 

ukazatelů nemá závažnější problémy.  

Struktura kapitol je vhodně zvolena, jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost. Teoretická východiska 

autorka zpracovala na základě řady pramenů, nástroje pro hodnocení finančního zdraví společnosti 

jsou zvoleny správně. Doplnění finanční analýzy vybranými bonitními a bankrotními modely přispívá 

k vypovídací schopnosti provedené analýzy. Zpracovaná spider analýza za rok 2013 pak porovnává 

dosažené hodnoty ukazatelů analyzovaného podniku s hodnotami dosaženými v daném oboru. 

V aplikační části autorka prokázala schopnost uplatnit matematický aparát nástrojů pro hodnocení 

finančního zdraví na případě konkrétní společnosti. Jednotlivé výpočty mohly být uvedeny v příloze, 

takto se čtenář setká v textu pouze s výsledky.  

Bakalářská práce obsahuje několik chyb v označení obrázků, grafů, rovněž došlo k záměně dat v tabulce 

4.1 (str. 33). 

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ absolventské práce. Ve společnosti 

BONATRANS GROUP, a. s. může poskytovat výchozí podklady pro hlubší analýzy. 

 

13. Navrhuji, aby se autor bakalářské práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám 

(doporučení alespoň 1 – 2 témat pro diskusi u obhajoby): 

 

 V roce 2010 došlo oproti roku 2009 k výraznému propadu tržeb za prodej zboží. Zjišťovala 

autorka příčinu tohoto propadu? 

 V letech 2009 až 2011 společnost vykazovala poměrně vysoké tržby z prodeje materiálu? Zná 

autorka příčinu? 

 

 

 

 

V Opavě dne 23.5.2015 

 

                                                                                                 
                                                                               …………………………………… 

                                                                                        podpis oponenta práce 

 

  

 

 


