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Posudek BP - OPONENT 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 
 

 Studijní program Ekonomika a management 

 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení studenta:  Jakub Křehla 

Název bakalářské práce:  Finanční analýza v průmyslovém podniku 

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Jméno a příjmení  

oponenta BP:   Ing. Šárka Findová 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy ve vybraném podniku, zjištění výsledků a návrh 

určitých opatření. Autor čerpal z účetních výkazů a výročních zpráv vybraného podniku ve čtyřech po 

sobě jdoucích letech a základě rozboru jednotlivých výkazů a zpráv, sestavil finanční analýzu podniku. 

V další části autor zhodnotil výsledky a navrhl opatření pro zlepšení stavu podniku v některých oblastech.  

Autor měl ztížené podmínky, neboť pracoval jen s dostupnými zdroji – veřejně dostupnou účetní 

závěrkou dle IFRS, avšak prokázal schopnost aplikovat studiem nabyté znalosti a vytyčené cíle práce 

splnil. 

Na horší úrovni je práce s literaturou – zdroje nejsou číslovány a podle normy. V seznamu tabulek chybí 

Tabulka 3, počet tabulek, číslování a názvy pak nesouhlasí s tabulkami v textu. V seznamu obrázků je 

uveden Obrázek 7, jedná se však o Obrázek 3. 

 

Vybrané formální nedostatky: 

Vedoucí práce: sám autor ???? 

Str. 33: … soustředila především na potřeby Německa. Což představuje výrazný mezník … 

Československé hospodářství poválečné doby si drželo poměrně slušný standart, což překazil … 

Str. 34: 4.1.1 Základní informace o skupině ŠKODA AUTO 

Str. 36: Růst některých surovin ???  (Vlastní tvorba, 201??? 

Str. 37: … obraz o třech základních oblastech podnik u – majetkové 

Str. 38: … vyplývá, že škoda auto rozšiřuje … V roce 2013 rostly poměrně krátkodobé aktiva, … 

Str. 39: Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv - jako zdroj je uvedeno (Vlastní tvorba, 2015) – není však 

uvedeno, čím, resp. kde se autor inspiroval.  

V práci se objevuje několikrát „skupina Škoda Auto“ ale také „Skupina Škoda Auto“ – nejednotné. 

Str. 50: … během sledováného období výrazně investovala, částky … 

Str. 53: … od sebe oddělil oběžné aktiva, tedy krátkodobé aktiva …sebou vydělil oběžné aktiva a 

krátkodobé závazky … … proměnit své oběžná akvita na hotovost… 

Str. 55: Z tabulky můžeme vyčíst, že nejnižší hodnoty rentability dosáhly nejnižších hodnot … 

Str. 60: Na druhou stranu, abychom jen neoplývali samými superlativy. ŠKODA AUTO všeobecně oproti 

oborovým hodnotám využívá vlastního kapitálu … … můžeme říct, že je nasměrována dobrých směrem. 

Str. 61: Ve vztahu k bankám, investorům je Skupina velice příjemným a spolehlivým místem, kde se … 

Jedno z možností jak zefektivnit chod … …vlastního kapitálu. Což by určitě potěšilo … 

Str. 62: … probral jsem pro koho je finanční analýza určená. Z jakých podkladů finanční analýza čerpá. – 

a věty následující – spojit. 
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Posudek BP - OPONENT 

 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
  x    

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

  x    

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

  x    

Adekvátnost využitých metod práce x      

Splnění cílů práce x      
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 x     

Odborný přínos práce     x  

Využitelnost práce v praxi  x     

Prezentace závěrů x      

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
  x    

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1. Co způsobilo růstovo-klesající tendence, o kterých se v práci často zmiňujete? 

2. Uvádíte, že ŠA využívá vlastního kapitálu až moc, mohla by ho nahradit kapitálem cizím, což by 

vedlo ke zvýšení výkonosti, což by znamenalo pro vlastníky vyšší užitek – můžete vysvětlit? 

3. Jakou strukturu cizího kapitálu byste ŠA doporučoval? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

Datum:      Podpis:   


